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I. BEVEZETÉS 
 

A HON Kulturális és Művészeti Alapítvány 2003-ban alapította a HON Alapfokú Művészeti Iskolát azzal 

a céllal, hogy a megyaszói gyermekek se maradjanak ki a művészeti oktatás nyújtotta előnyökből, 

lehetőségekből, megismerjék a magyar néphagyományokat, és a magyar népi kultúra elsajátítása után 

annak továbbvivői legyenek. A telephelyek száma évről évre nőtt. 

A táncművészet, képzőművészet, színjáték és bábművészet megismerésére és megismertetésére az 

általános és középiskolai tanítási órák után, délután kerül sor. 

2007. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig szakiskolai oktatást is (10 ill. 20 hónapos felzárkóztató 

oktatás) folytatott az intézmény, így az iskola neve is változott: HON Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Szakiskola lett. 

A szakiskolai oktatás a 2012-13-as tanévben szünetelt az intézményben, majd 2013. szeptembertől meg 

is szűnt.  

2013. szeptember 1-től az iskola már csak művészeti képzést nyújt. 

 

Neve a 2013/14-es tanévtől: HON Alapfokú Művészeti Iskola 

Rövid neve: HON Művészeti Iskola 

Rövid neve: HON A.M..I. 

Székhelye: 3718 Megyaszó, Fő u.24. 

OM száma: 200310 

Fenntartó: HON Kulturális és Művészeti Alapítvány (3718 Megyaszó, Alkotmány u.2.) 

 

Az iskola külső minősítései: 

 2007. Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 2009. Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 2012  Tehetségpont 

 2012  AME Minősített Iskolája 

 2017 Országos pedagógiai és szakmai ellenőrzés –intézményi tanfelügyelet 

 

1. AZ ISKOLA SZEREPE A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉBEN 
 

Az iskola intézményszerkezetéből adódóan hatékonyan tudja megvalósítani kis térségek, települések 

gyermekeinek művészeti nevelését. Telephelyeink között számos kis falu található, ahova tanáraink 

a tanítási napokon kijárnak. Ezekben a falvakban a gyermekek művészeti nevelésével ilyen mélységben 

korábban nem foglalkoztak sem a települési önkormányzatok, sem a városi zeneiskolák. A művészet 

ápolása itt - a hagyományok továbbélésének következtében is - kedvező fogadtatásra talált mind a 

gyerekek, mind a szülők részéről. 

2003 óta az oktatásnak helyet biztosító önkormányzati, majd később állami és egyéb fenntartású iskolák 

is örömmel vették tanáraink áldozatos munkáját. Minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a tanítási 

napokon helyet és lehetőséget biztosítsanak a művészeti nevelés számára. 

Mit jelent mindez? 

• Értelmezésünk szerint azt, hogy a művészet iránti igény ilyen jellegű megnyilvánulása a mi 

törekvéseink igaz voltát bizonyítja, hiszen több szempontból is hiánypótló az a képzési 

forma, amelyet felvállaltunk. 

• Vállaljuk a tanáraink utaztatását, ami köztudottan sokba kerül. 

• Vállaljuk, hogy szakképzettséggel rendelkező jó szakembereket biztosítunk. 

Mindezt egy kis falusi iskolában nem, vagy csak nagyon nehezen tudják megoldani, ugyanis - az oktatás 

sajátosságaiból adódóan - egy-egy szakembernek a kötelező heti óraszámát nem tudják biztosítani, és a 

művészeti neveléshez nem is elegendő mindössze egy jól képzett tanár, illetve ezen a területen is 

pedagógushiány jelentkezik, ahogyan az oktatás egyéb területein is egyre jobban megmutatkozik a 

szakemberek hiánya. 

Fontossá vált az is, hogy lehetőségeinkhez képest mielőbb bizonyíthassuk iskolánk létének 

szükségességét a művészeti nevelést végző intézmények sorában. 

Felvételünket kértük az Alapítványi és Magániskolák Egyesületébe (AME), ahol tagok vagyunk. 

Kapcsolatban állunk az egyesület  vezetőségével,  amely hatékonyan fogja össze az ország 

magánfenntartású intézményeinek jelentős részét. Szintén tagjai vagyunk a MAMOSZ-nak (Magyar 
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Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet) is. 

Megyei és országos versenyeken szerepeltettük növendékeinket, ahol kiváló eredményeikkel iskolánk 

hírnevét alapozták meg. 

2012-ben iskolánk eredményei és munkája alapján felvételt nyert a magyarországi TEHETSÉGPONTok 

közé. 

 

Az alkotó munka célja, hogy a mű megszülessen, és közönség elé kerüljön. A művészetoktatás fontos 

feladata ezért, hogy a tanulók számára megteremtse a nyilvános bemutatkozás és a szakmai 

megmérettetés lehetőségét is. A produkció bemutatása vagy kiállítása az alkotói siker élményét és 

felelősségét kínálja a tanulók számára. Ennek következtében fejlődik a tanulók felelősségérzete egymás 

iránt, a munka minősége és a mű értéke iránt, fejlődik kritikai érzékük, hozzászoknak  a  nyilvánosság  

előtti  megmutatkozáshoz, megtanulják elviselni  és kezelni a sikert és az esetleges kudarcot. Mindezek 

olyan magatartásbeli értékek, amelyek nélkülözhetetlenek a ma embere számára. 

Ezen célok megvalósítása érdekében folyamatosan biztosítjuk tanítványaink számára a szereplés és a 

szakmai megmérettetés felelősséggel teljes élményét. Részt veszünk a művészetoktatás számára rendezett 

versenyeken, szakmai találkozókon, keressük a fellépési lehetőséget biztosító kulturális rendezvényeket. 

 

2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 
 

A mi iskolánk feladata,  

• Hogy tisztességgel, a törvényi rendelkezések betartásával működtessük az iskolát, 

• Hogy biztosítsuk növendékeink számára a művészetben való kibontakozás lehetőségét, 

• Hogy biztos alapot adjuk a választott művészeti ágban, 

• Hogy az itt megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek lehetővé tegyék, hogy tanítványainkból 

később akár profi táncos, képzőművész, színész, pedagógus legyen, 

• Hogy tanítványaink szeressék a művészeteket, 

• Hogy tiszteletben tartsuk a tanulók személyiségét, 

• Hogy figyelembe vegyük egyéni képességeiket, 

• Hogy diákjaink elé tárjuk a velük szemben támasztott követelményeket, 

• Hogy minden tanulónk számíthasson a pedagógusok jóindulatú segítségére, 

• Hogy megmutassuk az alkotás izgalmát, 

• Hogy megtanítsuk szeretni azt, amit teszünk, 

• Hogy megmutassuk, otthonunk és a magyar kultúránk része a nagyvilágnak. 

 

3. JÖVŐKÉPÜNK 
 

Abban az iskolában, ahol reális és jól megválasztott, közös akaraton nyugvó a jövőkép, ott  

általában kitűnően dolgoznak, tanulnak, és nem azért, mert erre utasítják őket, hanem azért, mert 

ők is ezt akarják. 

 

A művészeti nevelés eredményeként a jövőképünkben egy olyan felnövő generáció jelenik meg, 

amely nyitott, toleráns, kreatív, érzékeny a szép iránt, emberi és örömteli teljes életet él, a 

művészetek iránt fogékony. 

 

Reméljük, hogy tanítványaink közül egyre többen választják majd hivatásuknak a művészeti, 

pedagógiai, előadói tevékenységet, szereznek középfokú, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget. 

Szerepelnek jövőképünkben hivatásos és amatőr együttesek műsorai, színházi előadások és 

kiállítások, amelyre volt diákjainktól kapunk meghívást. 

 

Törekszünk arra, hogy kollégáink hosszú távon megtalálják számításaikat, szakmai életútjuk 

megvalósításában támogatjuk őket. 

 

Jövőképünkben szerepel egy fejlődő intézmény, amely minőségi munkájával jelentős szerepet tölt 

be a régióban mind a nevelő-oktató munka, mind pedig a kultúraközvetítő szerepe által. 

Intézményünk ismert és elismert legyen a térség kulturális életében. 
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Az alapfokú művészeti iskolák minősítési eljárása során törekszünk arra, hogy a kiváló minősítést 

érjünk el, a pedagógusok sikeresen teljesítsék a pedagógus II fokozat követelményeit . 

 

A változásokra reagálni tudó, nyitott és befogadó, megújulni képes iskolát szeretnénk minden fél 

számára biztosítani. 

 

Partnereink elvárásait a lehetőségekhez mérten figyelembe vesszük. 

Pedagógiai Programunk tartalmi szabályozása a jövőképünk megvalósulását szolgálja. 

 

4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, KÉSZÍTÉSÉT MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK 
 

4.1. A pedagógiai program célja 

E pedagógiai program az intézmény tartalmi működését meghatározó alapdokumentum. 

Hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, valamennyi, abban részt vevő pedagógusra és egyéb 

munkatársra, a tanulókra, a szülőkre és a fenntartóra. 

A pedagógiai program célja megismertetni az érdekeltekkel az intézmény tevékenységét, cél- és 

feladatrendszerét, értékeit, eljárásait, követelményeit, fejlesztési elképzeléseit. 

 

4.2. A pedagógiai program elkészítését meghatározó jogszabályok, dokumentumok 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

•  a 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 
• a 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet az Nkt végrehajtásáról 

• az Alapfokú művészetoktatás alapprogramja (2022) 

 

5. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI 
 

Az intézmény neve: 

HON Alapfokú Művészeti Iskola  

 

Az intézmény székhelye: 

3718 Megyaszó, Fő út 24. sz. 

  

Az intézmény telephelyei: a mindenkori érvényes Alapító okirat és Működési engedély szerint 

 

Az intézmény OM azonosítója: 

200310 

 

Az intézmény típusa: 

Alapfokú művészeti iskola  

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

Alapfokú művészeti oktatás és nevelés 

 

Az intézmény alapítója: 

HON Kulturális és Művészeti Alapítvány 

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. sz. 

 

Az intézmény fenntartója: 

HON Kulturális és Művészeti Alapítvány 

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2. sz. 
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Az intézmény alapításának éve: 

2003. 

 

Az alapfokú művészetoktatás indításának időpontja: 

2003. szeptember 1. 

 

Az alapfokú művészetoktatásban oktatott művészeti ágak, tanszakok: 

Az intézmény tanszakainak elnevezése : néptánc, moderntánc, társastánc, színjáték és bábjáték, 

képzőművészet, grafika és festészet  tanszak. 

 

Az alapfokú művészetoktatás évfolyamainak száma: 

Előképző: 1-2. 

Alapfok: 1-6. 

Továbbképző: 1-4. 

 

 

Az intézmény képviseletére jogosult: 

Az intézményfenntartó HON Kulturális és Művészeti Alapítvány által kinevezett igazgató.  

 

6.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 
 

Az intézmény vezetése a szülők és a tanulók rendelkezésére bocsátja a pedagógiai programot. 

 

A pedagógiai program egy-egy példányban elhelyezésre kerül az intézmény igazgatójánál, az iskola 

titkárságán. Az érdeklődők – szülők, tanulók, potenciális iskolahasználók – a fenti személyektől, illetve a 

fenti helyeken kérhetik el a dokumentumot betekintésre. 

 

A pedagógiai program az intézmény honlapján és a KIR közzétételi listájában is elhelyezésre kerül. 
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II. A MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga 

módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, 

mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a 

lehetőséggel.”  
/Paulo Coelho/ 

 

1. A MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

Az alapprogram szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az alapfokú művészeti iskola feladata a tanuló 

képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelés és oktatás biztosítása, mely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló képességeinek kibontakoztatása, személyiségének fejlesztése, tehetségének 

felismerése és kibontakoztatása érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.  

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja (továbbiakban alapprogram) a művészeti-kulturális 

műveltség azon részeit, tovább építhető elemeit tartalmazza, amelyeket az alapfokú művészeti iskolákban 

elsajátíthatnak a tanulók.  

Az alapprogram a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, népművészet, a 

színművészet és bábművészet, cirkuszművészet iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, 

képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.  

Az alapprogram részét képező tantervi programok és követelmények (a továbbiakban: tantervi 

program és követelmény) tartalmazzák azokat a képességfejlesztő célokat és feladatokat, 

követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú művészeti iskolának teljesítenie, 

biztosítania kell, és amelyek az adott művészeti ágon belül az alapfokú művészeti iskolák közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az alapprogram lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek, digitális 

tananyagtartalmak és taneszközök alkalmazását. 

A művészetoktatás tantervi programja az oktatás szerkezetéhez igazodva előképző, alapfokú és 

továbbképző évfolyamokból álló, legfeljebb 12 éves program.  

A követelmény és tantervi program különböző életkorban teljesíthető, a tananyagtartalom 

mélységét a pedagógus a csoport életkor szerinti összetételének megfelelően határozza meg.  A 

tananyagtartalmat a tantervben meghatározott kereteket és a pedagógiai program előírásait figyelembe 

véve az iskola, a tanszaki munkaközösségek és a pedagógusok határozzák meg, amelyeket a tematikus 

tervekben, vagy tanmenetekben rögzítenek.    

A tantervi program lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, 

elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik 

kielégítéséhez, a tehetséggondozás feladatainak megvalósításához megfelelő tanulmányi idővel 

rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve az egységes követelményeket úgy 

állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a képzési idő keretében lehetőség 

nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

Az alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészi kifejezőkészséget, elősegíti a szakmai 

orientációt, a szakirányú továbbtanulást. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti 

hagyományok, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a 

kortárs művészet értő befogadásában. 

Az alapfokú művészeti iskola jelentős esélyteremtő szerepet vállal a végzettség nélküli korai 

iskolaelhagyás csökkentésében, az integráció támogatásában, a tanulási, beilleszkedési nehézségekkel 

küzdő gyermekek, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében. Színteret, és a 

művészeti ágnak megfelelő szakmai környezetet biztosít a tanulók továbbtanulási esélyeinek növeléséhez, 

életminőségük javulásához. 

A művészetoktatás a köznevelés feladatkörén belül lehetőséget teremt a művészeti ágak és a 

partnerintézmények közötti együttműködésre (konstruktív pedagógia a projektmódszer, kooperatív és a 

kollaboratív munkaforma, tematikus közösségi alkalom révén), valamint kulturális és pedagógiai 

együttműködést biztosít más intézményekkel, településekkel, önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy 
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a művészeti nevelés minél több gyermek, tanuló számára elérhető legyen, valamint a művészetoktatás 

eredményei minél szélesebb körben hasznosuljanak. A művészeti iskola kultúraközvetítő szerepvállalása, 

társadalmi felelősségvállalása és jó gyakorlatainak átadása révén hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók minél 

eredményesebben vegyenek részt ismereteik megszerzésében, gyarapításában, tudásuk és tehetségük 

komplex kibontásában.  

A művészetoktatás célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, az érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon 

hozzá egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően az iskola 

pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelményközpontú, pedagógiai 

koncepciója szerint tanuló központú. 

 

Célunk olyan belső iskolai légkör kialakítása, ahol jól érzi magát a tanuló és tanár egyaránt, ahol a tanuló 

is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. A sikerélményeken keresztül történő munkát tartjuk 

célravezetőnek, ennek érdekében tudatosan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát. 

Arra törekszünk, hogy a művészeti iskolában minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek 

optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. Teret biztosítunk a tanulóknak, ahol 

gyakorolhatnak, fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat.  

 

A művészeti alapiskola legfontosabb funkciói: 

• Művészeti iskolánkban folyó három művészeti ág oktatása alkalmat ad az érdeklődő és fogékony 

növendékek 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. 

• A művészeti iskolában folyó képzés lehetőséget ad az esztétikai érzékenység, fogékonyság 

alakítására. 

• A tanulók megismerkedhetnek az egyetemes kultúra, európai műveltség értékeivel, a népi 

hagyományokkal, lehetőséget ad ezen értékek elsajátítására, és megőrzésük formáinak 

kialakítására. 

 

1.1 Pedagógiai alapelveink 

 
A magyar művészetoktatás olyan értékközvetítő pedagógiát képvisel, amely a személyiség 

sokoldalú fejlesztésére, az egyéni képességek feltárására és differenciált fejlesztésére irányul.  

Az értékközvetítéshez kreatív alkotói folyamat társul, amely új értékek létrehozását eredményezi.  

A művészetoktatás tantervi programja a művészeti nevelés és oktatás tapasztalataira, az új 

szaktudományos és módszertani ismeretekre, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások 

eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára, valamint a korszerű 

pedagógiai elvárások rendszerére épül. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejezőképességeinek fejlesztéséhez, a személyiség sokoldalú fejlesztéséhez.  

 A tantervi programok megvalósítására a holisztikus szemlélet és az élménypedagógiai irányultság, 

valamint a gyakorlatorientáltság a jellemző. 

A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretek és tapasztalatok gazdagítását a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.  

A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, a színművészeti és 

bábművészeti, cirkuszművészeti műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.  

A tanulási folyamatok megújításának érdekében az információs és kommunikációs technika 

használata lehetőséget ad arra, hogy a pedagógiai innovációk transzfer hatása érvényesüljön. Ezzel 

lehetőséget biztosít az egyéni nevelésre, a differenciált fejlesztésre, mely a komplex személyiségfejlesztés 

alapja. 

A digitális pedagógia alkalmazásának lehetősége új utat teremt az egymással való 

együttműködésre, a tudásmegosztásra, szem előtt tartva a digitalizáció mentális és egészségi hatásait is. 

A magyar művészetoktatás tevékenységrendszere kortárs közösségek létrehozását generálja, 

amelyek kulturális szerepvállalásuk révén jelentős értéket képviselnek, és elősegítik a társadalmi 

együttműködést. 
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Gyermekközpontúság  

 
Az iskolában folyó szerteágazó tevékenységrendszer, valamint a pedagógiai munka középpontjában a 

gyermek személyiségének alakítása, fejlesztése áll.  

A művészeti nevelés a lelki egészség, a lelki életminőség megőrzésének és fejlesztésének az eszköze.  

(Mint ahogy a kognitív nevelés nem lehet cél, csak eszköz a személyiségfejlesztésben)  

 
Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód  

 
Minden gyermeknek egyaránt joga van tanuláshoz, a megkülönböztetés nélküli bánásmódhoz.  

 

Az esélyegyenlőség egyenlő bánásmód megvalósításának kiemelt feladatai:  

• sajátos, a partnerek igényeit figyelembe vevő tanterv szerint folyó a képzés  

• integrált oktatás  

• a hátrányos helyzetű, valamint a nehezebben haladó tanulók felzárkóztatása, differenciált oktatás  

• speciális felkészültségű, a hátrányos helyzetből adódó problémákat ismerő és kezelni tudó, több 

éves tapasztalattal rendelkező pedagógusok alkalmazása.  

 
Demokratikus légkör  

 
Az eredményes munkavégzés feltétele a demokratikus munkakapcsolat, amely a pedagógusok, és 

iskolavezetés, a szülők, és a gyermekek együttműködésével valósul meg.  

A demokratikus munkavégzés, a szabad véleménynyilvánításon, az építő jellegű viták, a kreatív 

gondolkodást, egyéni ötleteket támogató szemléleten, egymás kölcsönös tiszteletén, a rendszeresen 

egyeztetésen és információáramláson, a közös döntéshozatalon alapul.  

 

Az iskolánkban folyó oktatási folyamatok demokratizmusa abban áll, hogy:  

• mindenki számára közös szakirányú műveltséget, közös kommunikációs alapot nyújt  

• tekintetbe veszi az egyéni igényeket, fejlettséget és fejlődési sajátosságokat, az érdeklődést és 

a pályairányultságot  

• szavatolja az átjárhatóságot  

• csökkenti az indulási hátrányokat, lehetővé teszi a tanulók képességeinek kibontakoztatását  

 
A tanár személyes hatékonysága, az élményt nyújtó oktatás  

 
Melynek feltételei:  

 

• a gyermekek tisztelete, szeretete,  

• a nyugodt következetes, kiszámítható nevelői magatartás,  

• a magas szakmai felkészültség és kreativitás, a folyamatos önképzés, a sikerorientáltság.  

 

A pedagógus személyes példa legyen az általános erkölcsi és művészeti értékek közvetítésében. Magas 

szintű empátiás és kommunikációs képességekkel, jó önismerettel rendelkezzen.  
 

Befogadó, egyéni fejlődést támogató attitűd  

 
A befogadó nevelésnek az a célja, hogy szélesítse az oktatáshoz való hozzáférés lehetőségét, és 

hozzásegítse valamennyi tanulót a tanulásban való teljes részvétel lehetőségéhez, különösen azokat, akik 

esetében fennáll a kirekesztés veszélye saját képességeik kiteljesítésekor.  

 

A befogadás a tanulóknak sokkal szélesebb körét érinti, mint csupán azokat, akiknek sajátos nevelési 

igényeik és szükségleteik vannak. Bármely olyan tanulóra is vonatkozik, akiknél fennáll a veszélye az 

oktatási-nevelési lehetőségekből való kirekesztésnek, s akik így esetleg kudarcot vallanak az iskolában.  

 

Támogatjuk valamennyi tanuló és szülei részvételét az oktatási-nevelési döntéshozatal folyamatában. Ez 

magába foglalja azt is, hogy bevonjuk a tanulókat a saját tanulásukkal kapcsolatos döntésekbe, és hogy 



 
 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

HON Alapfokú Művészeti Iskola  

  
   

 

13  

támogatjuk a szülőket abban, hogy megfelelő információ birtokában tudjanak (fiatalabb) gyermekeik 

javára döntést hozni.  

 

Egyes tanulók esetében (például azoknál, akiknek esetleg az átlagosnál összetettebb tanulási igényeik és 

szükségleteik vannak), akik saját tanulási folyamatukhoz koncentráltabb megközelítést igényelnek, 

egyéni fejlesztési tervet vagy hasonló, egyénre szabott tanítási programot ki lehet dolgozni.. 

 
Az iskola feladatrendszerében, és értékelési eljárásaiban felkészült a befogadó intézményi 

gyakorlatra az alábbiak szerint:  

• a tanulást segítő tanári értékelést alkalmazunk, amely nem bélyegzi meg a tanulót  

• olyan értékelési szemléletet alkalmazunk, amely figyelembe veszi a tanulás elméleti, viselkedési, 

szociális és érzelmi vonatkozásait is és kijelöli a tanulási folyamat következő lépéseit.  

 
A befogadást elősegítő szervezeti kultúra  

 

Mind az iskola, mind az egyéb oktatási szervezetek szintjén elengedhetetlen egy olyan, mindenki által 

elfogadott kultúra megléte, amely pozitívan fogadja a legkülönbözőbb típusú tanulókat az osztályban, és 

amely kedvező hozzáállással képes és hajlandó megfelelni a legkülönbözőbb igényeknek és 

szükségleteknek is az oktatásban és nevelésben.  

 

Egyéni fejlődést támogató módszerek lehetnek: 

• differenciálás 

• egyéni fejlesztési terv  

• továbbtanulást segítő egyéni fejlesztés  

• versenyre felkészítő program  

• műhelymunka  

 

Autonómia  

 
A demokratikus szemléletű iskolavezetés szakmai önállóságot, módszertani szabadságot biztosít a 

pedagógusok számára.  

Iskolánk életében egyik legfontosabb követelmény, hogy a pedagógusok alkotói kedvüket szabadon 

kibontakoztathassák, és nevelőegyéniségükkel, alkotótevékenységükkel, kezdeményezőkészségükkel 

tegyék hatékonyabbá, színesebbé az oktató-nevelő munkát.  

 
Differenciálás  

 
Olyan pedagógiai fejlesztő tevékenység, amely a tanulók adottságaiban, környezeti tényezőikben, 

képességeikben gyökerezik és összhangban áll a tanulók szorgalmának, tanulásának, eredményeinek, 

teljesítményeinek különbözőségeivel.  

 

A differenciálásnak érvényesülni kell a különböző családi, szociális és motivációs háttérrel, különböző 

képességekkel érkező tanulók esetében.  

A differenciálás megvalósulhat olyan pedagógiai tevékenységek megtervezésével, amelyek folyamatosan 

lehetővé teszik  

• a kiemelt teljesítményt nyújtók fejlődésének figyelemmel kísérését  

• az estlegesen lemaradók, kevésbé motiváltak felzárkóztatását.  

 

A differenciált fejlesztést szolgáló, sikerélményt nyújtó tevékenységformák kialakítása (pl.szólótáncos 

felkészítés versenyeztetés,),  a tantervi rendszer különböző szintű tartalmai, kiscsoportos feldolgozása és 

az egyéni feladatok, programok tervezése, osztályozó vizsga révén egyéni továbbhaladás biztosítása, 

szerves része képzési rendszerünknek.  

 

Az iskola nyitottsága  
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Egyrészt jelenti a székhely település, a telephelyek, a média, más iskolák, civil szervezetek felé történő 

kapcsolatfelvételt, másrészt jelenti az iskolánk iránt érdeklődők számára betekintési lehetőség 

biztosítását. (nyílt nap, fogadó óra, települési rendezvények, versenyek, szülői értekezlet, szórólapok, 

közlemények).  

 

Az iskola kapcsolatai  

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

intézményvezetőkkel a kapcsolattartás folyamatos, rendezvényeinket egymással egyeztetve, egymást 

segítve szervezzük.  

Hatékonnyá teszi a munkánkat a civilszervezetekkel való együttműködés is, amely a kölcsönösségen az 

együttműködésen alapszik.  

 

Továbbtanulást segítő kapcsolatok  

Magyar Táncművészeti Egyetem 

Miskolci SzC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Miskolci Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnázium 

Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 

 

Tehetséggondozást segítő kapcsolatok  

Magyar Géniusz Programiroda  

Magyar Tehetséggondozó Társaság  

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács  

Nemzeti Tehetség Program 

 

Civil szervezetek  

Zemplén Néptáncegyüttes (Sátoraljaújhely) 

Gold Dance Club TSE (Tarcal) 

 

Szakmai továbbképzést, önképzést segítő kapcsolatok  

B.A.Z. megyei POK 

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete 

MAMOSZ 

 

Roma származású hátrányos helyzetű tanulók nevelésében együttműködő szervezetek  

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Vizsoly 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Taktaszada 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megyaszó 
 

Átjárhatóság  

 
Iskolák közötti átjárhatóság  

 

Az alapfokú művészetoktatás 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.  

 

 Horizontális tanulás 

 

Egyre nagyobb szerepet játszik a tanulás során az elektronikus eszközökkel támogatott információszerzés, 

ezzel összefüggésben megnőtt a jelentősége az önálló ismeretszerzés és az információ feldolgozási 

képességek fejlesztésének, az információk közötti összefüggések felismerésének. A művészetoktatás 

terén az asszociáció, a felfedezés és a reflexió módszereit alkalmazzuk 
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1.2 Pedagógiai értékeink 

 

Az emberi magatartás általános értékei  

Az iskola: 

• értékrendjében emberközpontú, humanista; 

• tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén,  

• a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti 

semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; 

• értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az 

• innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani képesek 

majd későbbi életüket. 

• tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy 

derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

 

A helyi értékek meghatározása 

Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató–nevelő munkáját, melynek középpontjában a 

tanulók állnak. 

Célunk olyan széleskörű tudás biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolákban, felsőoktatásban történő 

helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az 

alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak 

megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 

törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus 

értékrend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók, 

pedagógusok, a gyerekek szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században 

jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szélesebb körben 

tegyük ismertté az oktatásügyben és a közéletben. 

 

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes, szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő 

és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. 

Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére.  

Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A 

személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és 

meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot (szülői munkaközösséggel kooperatív 

kapcsolat, stb.). 

 

1.3 Pedagógiai céljaink 

 

Nevelési értékeink közvetítése, a következők szerint  

• képességfejlesztés (a személyiséget alkotó- és szakspecifikus képességek kompetencia alapú 

fejlesztése) a művészeti ág eszközrendszerével  és formanyelvével, az élménypedagógia 

módszereivel 

• a tanuló megismerése, a személyiség integrációjának támogatása, a kulcskompetenciák fejlesztése 

• a művészetpedagógiai eszközeivel a hagyományőrzés, nemzeti identitástudat erősítése,  

• a „tiszta forrásból merítés” elve szerint évszázados értékek közvetítése, átörökítése, 

értékmegőrzés, új értékek létrehozása, a művészeti tudatosság kialakítása 

• a tanulói tevékenység középpontba állítása, a felfedező tanulás támogatása 

• gyermeket tanítunk és nem tantárgyat, a hasznosítható tudás megszerzésének előtérbe állítása 

a személyiség sokoldalú fejlesztése  

• önállóság, öntevékenység, önkifejezés,motiváció, alkotó részvétel a tanulásban,  

• mérlegelő gondolkodás képességének alakítása 

• a műveltség megszerzésének kívánalma, továbbtanulási aspirációk, folyamatos önművelés,  
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• a tehetségek azonosítása, fejlesztése, bemutatása szakmai fórumokon, versenyeken 

• nyitottság 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, kortárs közösségek létrehozása 

• a befogadó attitűd kialakítása és átadása, a különböző nemzeti vagy etnikai kisebbség 

kulturális értékeinek elismerése 

• egyetemes kulturális hagyományok átörökítése 

• együttműködés kialakítása és támogatása 

• esélyteremtés, a szociokulturális hátrányok csökkentése 

• egészséges életmód igényének kialakítása, fenntarthatóságra nevelés 

• a digitális térben rejlő lehetőségek kihasználása, a tanulók felelősségteljes közreműködésével 

 
Mindezek alapján:  

 

A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotómunkával együtt 

járó pozitív élmények segítségével, járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség 

kialakításához.  

 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek 

befogadására, értésére és művelésére.  

 

Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns 

magatartásra.  

 

Ismertesse meg a regionális területek művészetének alapvető ismeretanyagát és technikáit.  

 

Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó 

fantáziáját, és fejlessze improvizációs készségüket.  

 

Készítse fel képességeik alapján, érdeklődésük és a társadalmi igények figyelembevételével a 

növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való 

bekapcsolódásra.  

Ismerjék meg a művészeti irányzatokat, stílusokat, és a kortárs művészeteket. 

 

Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, a továbbképző osztályainak folytatására, 

illetve művészeti alkotó csoportok életbe való bekapcsolódásra.  

 

Működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési feladatok ellátásában.  

 

Lehetőség szerint létesítsen cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) művészetoktatási 

intézményekkel, amatőr együttesekkel, képzőművészeti csoportokkal  

 

Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra.  

 

Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermekek személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenységek és általában a művészetek iránt.  

Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, 

fejlessze improvizációs készségüket.  

 

Időtálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a gyermekek ízlésének, kritikai érzékének 

fejlesztéséhez.  

 

Alakuljon ki a tanulókban a világ megismerésének az igénye, igény a folyamatos önművelésre, az 

értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  
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Nevelési céljaink fontos eleme a szülőföld megismertetése, a hazaszeretet érzésének kialakítása, 

megerősítése, emlékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása, megbecsülése, egészséges nemzeti 

önbecsülés.  

 

Jellemezze tanulóinkat nyitottság és tolerancia más népek, fajok, kultúrák, szokások iránt.  

 

Legyen tanulóink sajátja az alkotmányosság, a törvényesség tisztelete, az emberek 

egyenlőségének elismerése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása.  

 

Legyenek érdeklődők a társadalmi jelenségek és problémák iránt, legyen igényük a közéletiségre, 

a közösségi tevékenységre, a demokrácia érvényesítésére.  

 

Alakuljon ki a tanulókban a befogadó attitűd, ismerjék meg a másféle szociális és kulturális 

háttérrel rendelkező társaik problémáit, legyenek nyitottak, megértők és segítők a lemaradókkal szemben.  

 

Alakítsa ki az égető vágyat a tudás megszerzésére, alakuljon ki a belső motiváció a feladatok 

megvalósítása során.  

 

Alakuljon ki a folyamatos reflexió és önreflexió igénye a tanulókban.  

 

Érdeklődésüknek megfelelően vegyenek részt új kezdeményezésekben, projektekben, használják 

az ismeretszerzés modern eszközeit.  

 

Alakuljon ki az igényük arra is, hogy tudásukat, megszerzett ismereteiket másokkal is megosszák.  

 
Stratégiai céljaink 

 

Nevelő-oktató munkánk kiemelt stratégiai céljait az alapelvekből kiindulva határoztuk meg 

 

• az egységes nevelői szemlélet kialakítása,  

• a következetes követelés és igényesség szerinti munkavégzés,  

• az általános erkölcsi értékek, humán magatartás minták, pozitív szokásrendszerek átadása, 

tudatosítása,  

• egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése,  

• a tehetséggondozás rendszerének kidolgozása és működtetése  

• az iskolahasználók, illetve a pedagógusok igényeinek megfelelően az intézmény szolgáltató 

jellegének további erősítése,  

• a társintézmények vezetőivel, munkatársaival való jó együttműködés fenntartása, közös 

rendezvények szervezése  

• esélyegyenlőség biztosítása,  

• befogadó attitűd kialakítása minden iskolahasználó tekintetében  

• tehetségpont működtetése  

 

 Operatív céljaink 

 

Az intézmény egészét átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében célunk:  

 

• az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása,  

• tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusban egyaránt.  

• belső szakmai műhelyek létrehozása,  

• új módszerek megismerésére belső továbbképzések szervezése  

• szakmai versenyeken való megmérettetés lehetőségeinek biztosítása  

• tanév végén minden tanuló részvételének biztosítása a színpadi bemutatókon, kiállításokon.  

 

A tehetséggondozás hatékonysága érdekében célunk:  
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• a problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása,  

• új pedagógiai módszerek alkalmazása  

• a pedagógusok továbbképzése  

• hálózatépítés  

• tehetséggondozó programok 

• a folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása,  

• pályázatok 

 
Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó szolgáltató jelleg erősítése érdekében célunk:  

  

• a tanulók, szülők igényeinek (pl.: felelősségtudat, értékmegőrzés, a szép és a kulturált környezet 

iránti igény…) figyelembevétele.  

• megfelelő színpadi megjelenés biztosítása  

• táborok szervezése  

• ünnepi műsorok, hagyományőrző fellépések, színpadi bemutatók az együttműködő partnerek 

igényeihez és az oktatás rendjéhez igazodva  

 
A horizontális tanulási lehetőségek biztosítása érdekében célunk:  

 

• a hálózati rendszer felhasználásával, az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása  

• a szakterület változásainak követése  

• a legújabb információk beépítése a tanulásszervezési, pedagógiai gyakorlatba  

• bevált gyakorlatok megismerése, jó gyakorlatok átvétele  

• jó gyakorlatok átadása, nyilvánosságra hozatala  

• átjárhatóság biztosítása  

• tanszakok együttműködése az alkotói és nevelési folyamatokban  

• széles körű együttműködés külső szakmai kapcsolatokkal  

 
A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében célunk:  

  

• a szociális hátrányok kompenzálása  

• sajátos módszerek kidolgozása  

• speciális tanmenetek készítése  

• kreativitásfejlesztés,  

• továbbtanulási esélyek növelése.  

• az integráció támogatása 

 
További célkitűzéseink:  

 

• iskolánkban dolgozzanak kiváló szakemberek.  

• a szakmai versenyeken, regionális, területi és országos tanulmányi versenyeken –lehetőség 

szerint- minden tanszak tanulói vegyenek részt.  

• évről-évre növekedjen a szakirányú továbbtanulók száma.  

• tanulóink orientálása a művészeti előadói pályára  

• minél több tanuló vegyen részt művészeti, összművészeti projektekben  

• a befogadó attitűd, az egyéni fejlesztés és differenciálás eredményeként a hátránnyal induló 

gyerekek fejlesztése kimutatható eredménnyel járjon 

• munkánk elismertetése  

• sajátos arculat kiépítése 

• a kidolgozott pedagógus, vezetői és intézményi önértékelési rendszer működtetése 
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1.4 A pedagógiai nevelő-oktató munka feladatai 

 
Az intézményvezetés tudatos pedagógiai folyamattervezést vár el a pedagógusoktól a tanórai és a 

tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása során. A pedagógusok a tervezés dokumentumainak 

elkészítésekor figyelembe veszik az Alapfokú művészetoktatás alapprogramját, az iskola 

Pedagógiai Programját, Helyi Tanterve előírásait, pedagógiai tevékenységét az adott tanulói 

csoportra alakítva tervezi meg tanmenet, vagy a tematikus terv dokumentumaiban. 

A tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumokban is tudatos tervezést valósítunk 

meg a tanulók személyiségének kompetenciáinak és kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében. 

A célok meghatározását követően határozzuk meg a feladatainkat, és választjuk ki a feladatok 

megvalósítását szolgáló módszereket és eszközöket. A pedagógiai folyamatok megtervezéséhez 

figyelembe vesszük az alapvető didaktikai szempontokat. A pedagógusok pedagógiai és szakmai 

módszertani felkészültségét belső tudásmegosztással és továbbképzésekkel támogatjuk. 

 
A pedagógiai alapelvek alapján meghatározott céljaink elérése konkrét feladatok elvégzésén 

keresztül valósulhat meg.  

 

 Alapfeladataink:  

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

• rendszeres belső ellenőrzés,  

• rendszeres továbbképzés  

• feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása,  

• érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok meghatározása,  

• személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás,  

• új módszertani utak kipróbálása  

• a különböző művészeti ágak közelítése céljából közös alkotások létrehozása,  

• vizsgabemutató előadások, kiállítások szervezése, technikai igényeinek biztosítása  

• nyári táborozások megszervezése  

• versenyekre való felkészítő program működtetése  

• továbbtanulásra felkészítő program működtetése  

• az oktatás körülményeinek folyamatos fejlesztése  

• a szakos ellátottság 100%-os fenntartása  

• tehetségpont működtetése  

• hálózati együttműködés kiépítése a tehetségpontokkal, tehetségsegítő tanácsokkal, szakmai 

munkaközösségekkel, érdekvédelmi szervezetekkel, az oktatásirányítással, civil szervezetekkel, a 

szülőkkel  

• továbbképzések támogatása, ösztönzése  

• folyamatos szakmai fejlesztések támogatása  

• a működés feltételeinek megteremtése pályázatok megírásával és megvalósításával  

 
  
 

  

1.5 Az oktató nevelő munka pedagógiai eljárásai  

 

• kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,  

• játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka,  

• egyéni tanulási utak biztosítása  

• kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,  

• differenciált oktatás,  

• gazdagítás, dúsítás, mélyítés, gyorsítás,  

• hálózati tanulást segítő művészeti projektek,  

• reflexió, önreflexió alkalmazása.  
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A nevelési eljárások során figyelembe kell venni a fejlettséget és fejlődési sajátosságokat, az érdeklődést. 

A közös műveltségi alapok birtokbavétele differenciált bánásmódot követel. A különböző pszichikumú 

gyerekek más-más nevelési eljárásokat feltételeznek, a közös ismeretanyagot is más – más módszerekkel 

kell a különböző felkészültségű fiatalok számára érthetővé, élvezhetővé tenni.  

 

A tanulásfejlesztés talán legfontosabb feladata az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése. A cél az, hogy 

elérjük a tanulás egész folyamatának önszabályozását. Vagyis hogy a tanuló képes legyen felmérni, hogy 

milyen ismeretekre és készségekre van szüksége, ezeket hogyan tudja elsajátítani, milyen módszereket és 

tanulási forrásokat (pedagógusok, könyvek, adathordózók) kell igénybe venni.  

 

A tanulás önszabályozásának eléréséhez a következőkre van szükség  

 

• Önismeret és önértékelés fejlesztése  

• Pozitív tanulási attitűdök, motiváció és légkör  

• Egyéni tanulási utak biztosítására, amelynek elemei: egyéni tanulási tempó, érdeklődés, attitűd 

figyelembevétele, egyéni konzultációk, felkészítések, egyéni ismeretszerzési mód, egyéni 

tananyag biztosítása, az igényekhez való igazodás.  

 
Kompetencia alapú fejlesztés  

 
Pedagógiai tevékenységünk során az egész személyiségre vonatkozóan a személyes kompetenciák 

kialakítását és fejlesztését tűztük ki célul.  

 
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.  

 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az 

értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”  

(Coolahan) 

 

Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, 

képességek, egyéb emocionális tényezők.  

A különböző módszerek, eljárások és eszközök alkalmazásával komplex személyiségfejlesztő programot 

valósítunk meg.  

 

 
 Módszerek, tevékenységformák  

 

 
A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában 

alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket. 

 
Differenciált oktatás  

A differenciált fejlesztés nemcsak a tehetségesebb diákok hatékony előrehaladásához szükséges, de 

minden tanuló optimális fejlődésének feltétele.  

A differenciálás az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan szervezeti stratégia 

keresését, alkalmazását jelenti, amely szem előtt tartja az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. 

Minden tanuló másfajta személyiség, másképpen képes az ismeretek feldolgozására, más-és más a 

műveleti képességek színvonala, eltérőek a tanulásra való készenlét sajátosságai, a tanuláshoz való 

viszony, másak az önálló munkavégzés feltételei a tanulóban és szűkebb környeztében, különböző 

fejlettségű a tanulók együttműködési készsége, eltérő társas helyzetek jellemzik a gyermekeket.  

 
Speciális munkaformák  

 

• nyitott feladatok  

• különböző munkatempóra épülő feladatok  

• képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok  
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• az alapokról indulás  

• egyéni feladatok  

• kooperatív tanulás  

• differenciált motiváció  

• differenciált értékelés  

 

Projektmódszer  

 
A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 

tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az 

összefüggések feltárása útján.  

 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, amelynek középpontjában egy gyakorlati jellegű 

probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex módon 

dolgoznak fel. Az egyéni és a csoportos munka egyaránt jellemzi. A munkafolyamat eredménye a 

produktum. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és közös tevékenységére épít. Fő 

jellegzetessége a szabadság és önállóság. Kilép a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből, 

valamint az iskolai környezetből. Az ismeretszerzés alkotó módon történik, az ismereteket a tanulók 

szerzik meg.  

 

A projektmódszert alkalmazhatják a pedagógusaink a tanítási órán belül. A módszer alkalmazásáról a 

szaktanár dönt.  

Amennyiben pályázati keret, vagy fenntartói támogatás rendelkezésünkre áll, tanszaki projektek, vagy 

összművészeti projektek megvalósítására is sor kerülhet.  

 

A projektoktatás metodikai lépései:  

 

Tervezés, témaválasztás  

• az adott probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése  

• további konkrét problémák, részcélok megfogalmazása  

• egyéni vagy önkéntes, vagy szakértői alapon a csoportok kialakítása  

• választás a megfogalmazott problémákról  

• tanári együttműködés  

 

Kivitelezés:  

• a feladat megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek és adatközlőinek kiválasztása  

• aktív kivitelezés: együttműködés, a szükséges eszközök, munkatechnikák, közösségi, 

kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása,  

• tantárgyi ismeretek integrációja  

• önálló kutatás  

• differenciált segítségadás  

 

Felülvizsgálat:  

• a produktum bemutatása a csoportok előtt  

• értékelés  

• a szükséges javítások elvégzése  

 

A projekt közzététele:  

• az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása  

• belső értékelés: ön-, társ- és pedagógusértékelése  

• külső értékelés: szakértői értékelés  

 

A projektmódszer előnyei:  

• a tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak,  

• saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős,  
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• fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismertszerzési 

képességeket, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a 

tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását,  

• az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja,  

• saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában,  

• konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt,  

• lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására,  

• örömteli és stressz mentes együttműködést biztosít,  

• előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését,  

• megvalósul az egymástól tanulás elve.  

 

Kooperatív tanulás  

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók 

intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek kialakulásában és 

fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem 

alkotó módon történik. A kooperáció nem azt jelenti, hogy a tanulók csoportokba rendeződnek, és a saját 

feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A szociális készségek 

területén képzetlen tanulók nem tudnak közösen együttműködni. Meg kell nekik tanítani azokat a 

technikákat, melyek az együttműködéshez szükségesek. A csoportok általában heterogének. A 

gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva 

tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A 

diákok megtanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai 

érzéküket, elősegíti a szocializációt.  

 

Kooperatív munkaforma alkalmazásáról a pedagógus dönt. Mindegyik tanszakon alkalmazható módszer.  

 
Drámapedagógia  

A drámapedagógia módszereit nem csak a színjáték tanszakon, hanem a tánc– és a képzőművészeti 

területen is alkalmazzuk. A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek 

során az egyén ismeretei, készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban 

végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. (Palásthy)  

Interdiszciplináris jellegű, minthogy benne több tudomány és művészet hatása talált egymásra. Ennek 

megfelelően a drámapedagógia gyökerei a színművészetben, pedagógiában és pszichológiában egyaránt 

fellelhetőek. A drámapedagógia módszereit alkalmazhatják a képzőművészeti ágon és a táncművészeti 

ágon tanító pedagógusok is. Alkalmazhatják a tantárgyi foglalkozásokon, egyéb foglalkozásokon, táborok 

alkalmával.  

 
A drámapedagógia területei:  

• drámajáték  

• gyakorlat  

• improvizáció  

• színjáték (a színjáték tanszakon, táncszínházi a táncművészeti tanszakon)  

 

Improvizáció 

 
Mindegyik művészeti ágon alkalmazott módszer a rögtönzés. Elősegíti a hasznos tudás 

kialakítását. A nevelő- oktató tevékenység során alkalmazzuk a szabad, a félig kötött és a kötött 

improvizáció módszereit. 

  

Múzeumpedagógia 

 

Olyan iskolán kívüli nevelési-oktatási forma, amely az adott művészeti ághoz kapcsolódóan segíti 

a felfedezés élményét, az önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítja. A pedagógusok által 

alkalmanként, megfelelő anyagi támogatás esetén választható forma, amelyet a pedagógus 

szakmai tervei alapján valósulnak meg. 
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 Nevelési eszközök: 

• bemutatás, 

• minta, 

• példa, 

• motiváció, 

• szemléltetés, 

• értelmezés, összehasonlítás, 

• elemzés, 

• összefüggések, 

• következtetések, 

• reflexió 

• reflektív szemléletkialakítása 

• jutalmazás. 

 

Az általános pedagógiai eszközökön túl a pedagógus egyéb személyes megoldásokat is 

alkalmazhat. A tanári szabadság biztosítja az eszközök és módszerek szabad alkalmazását a 

meghatározott célok elérése érdekében. 

 

Eljárásai 

 

Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

Fokozatosan mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és 

problémamegoldáshoz; reális énkép és önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, 

az együttműködés értékének tudatosításával kívánjuk kialakítani az egyéni és társas csoportos produkciók 

során keletkező siker- és kudarcélmények feldolgozását.  
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

A művészeti nevelés szerepe a tanuló személyiségformálásában, korunkban kiemelkedő 

fontosságúvá vált. A szocializációs feladatokat a család ma már nem tudja maradéktalanul ellátni. 

Az általános és középiskolában, pedig jórészt a kognitív nevelés dominál. 

A rendszeresen átélt pozitív, cselekvő élmények alakítják ki azon emberi személyiségtulajdonságokat,   

magatartási szokásokat, melyek a művészeti tevékenységek során, vagy a munkában az eredményesség 

összetevői. 

 

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken keresztül 

hat az értelemre, az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attitűdök 

megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. 

Felismerve a művészetek lélekformáló vagy akár gyógyító hatásmechanizmusát egyre nagyobb a 

társadalom igénye és elvárása a művészeti képzés iránt. Jelentősége és hatásrendszere abban áll, 

hogy egyrészt értéket közvetít, ugyanakkor pedig megóv a társadalom káros hatásaitól is. 

A különböző művészeti tevékenységek és ismeretek révén fejleszteni kell a tanulók egyéni 

szükségleteit. Nevelésünk során magasabb rendű szükségletek iránti igény kialakítását kell 

szorgalmaznunk. 

Ilyen szükségletek a munka szükségessége, a közösségek, embertársaink tisztelete, a segítő 

szándékú magatartás, az önfejlesztő tevékenység, az intellektuális művelődési szükséglet, az 

egészséges életmód, a kulturált környezet szükséglete. 

Az értelem kiművelése az iskola alapvető feladatai közé tartozik, de nem válhat az oktatás 

kizárólagos céljává, csupán eszköze lehet az iskolánkra jellemző személyiségközpontú 

programnak. 

  

A paradigmaváltás legfontosabb tényezője, hogy a nevelő-oktató tevékenység a személyiség 

integrálására irányul, a tananyag csak eszköz és nem cél. 

A középpontban a tanulói tevékenység, az önálló ismeretszerzés és feldolgozás képességének 

fejlesztése, a hasznosítható tudás megszerzése áll. A tanulás lehet örömteli tevékenység. 

 

A pedagógus személyisége 

 

Minden ember 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. 

Ebből következően személyre szabottan kell meghatározni a tananyagtartalmat, az elsajátításhoz 

szükséges leghatékonyabb módszereket, a tanulók motiválását. 

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének, a 

tananyagtartalomnak, a módszernek, a gyakorlatnak, a cselekvésre serkentő motivációknak, a 

tanár-diák együttműködési készségnek. 

  

A pedagógusok elvárt személyiségjegyei iskolánkban: 

 Magas szintű pedagógiai, pszichológiai műveltség 

 Kiegyensúlyozott érzelmi élet 

 Reális énkép és önismeret 

 Magas fokú elkötelezettség és felelősségtudat 

 Emberszeretet, gyermekszeretet 

 Szociálisérzékenység 

 Fegyelem, önfegyelem 

 Kritikai, önkritikai érzék 

 Optimizmus, humor 

 Kreativitás, találékonyság 

 Helyzetfelismerés, alkalmazkodóképesség 
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Kitűzött céljaink megvalósításának egyik feltétele a pedagógusokkal szembeni elvárások 

meghatározása, amelyek a következők 

 felkészültséggel, szaktudással, gazdag módszertani kultúrával rendelkezzen 

 legyen nyitott az információk befogadására, ismereteinek fejlesztésére, kiegészítésére 

 legyen következetes, humánus 

 modellközvetítő szerepet tölt be, ezért személyisége, magatartása legyen élményforrás 

 közvetítse a tudását olyan meggyőző erővel, amely követendő példává válik a tanulók 

számára 

 pozitív kisugárzással, pontosan és igényesen végezze a munkáját 

 rendelkezzen felelősségérzettel, önkritikával, hibáit vállalja 

 az adott feladathoz megfelelő pedagógiai módszerekkel keltse fel a tanulók érdeklődését, 

aktivitását 

 jellemezze és adaptivitás, legyen képes saját tevékenységének elemzésére, értékelésér, 

szükség szerint módosítására, legyen képes a másoktól átvett szakmai és módszertani 

programokat átdolgozni és a környezetére adaptálni, továbbfejleszteni 

 legyen képes a módszertani megújulásra 

 legyen igénye a fejlődésre 

 tudatos tervezéssel segítse a tanulók egyéni igényeinek és szükségleteinek kielégítését 

 ismerje meg a tanulókat, biztosítson egyéni fejlődési lehetőséget a tanulók számára 

 

A tanuló megismerése 

Hatékony tanuló-megismerés alapelvei: 

 a pedagógus legyen motivált a tanulók megismerésében 

 a tanulók megismerése a pedagógiai folyamatokba integráltan komplex módon legyen jelen 

 teljes kép kialakítása: teljes tevékenység és kapcsolatrendszer megismerése 

 A tanuló szociokulturális hátterének megismerése 

 Életkori jellemzők, aktuális fejlettségi állapot, 

 különbségek feltárása, egyéni sajátosságok megismerése 

A  gyermek megismerésének 

területei(rendszerszemléletű) 

 Biológiai fiziológiai működés sajátosságai: speciális bánásmódot igényel 

 Interperszonális jellemzők: a társas viselkedésjellemzői. 

 

A pedagógusokkal szembeni elvárások: 

 Az integrált nevelés megvalósítását lehetővé tevő szemléletmód 

 Árnyalt tanuló megismerési módszerek, technikák alkalmazása 

 Adatok elemzése, értelmezése 

 Problémafelismerés, problémadefiniálás 

 A tanulás tanulása eljárásainak alkalmazása 

 A pályaorientáció szakszerűsegítése 

 Együttműködést fejlesztő, interkulturális, kommunikációs kompetencia a hátrányos helyzetű 

gyermekkel és környezetükkel kapcsolatosan 

 Fejlesztési terv kialakítása 

 

A tanuló-megismerés módszerei: 

 a tanulók megfigyelése (köznapi megfigyelés, lejegyzés) 

 kérdőíves módszerek, öndefiníciós kérdőívek, tanulási stílusfeltárása 

 Interjú technikák, célzott beszélgetés (zárt, meséltetős, pontosító kérdések, körkérdés 

titoktartási kötelezettség) 
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 Dokumentumelemzés (tanuló munka dokumentumai, szakvélemény, szülői üzenet, 

pedagógusok bejegyzései) 
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A pedagógusokkal szembeni elvárás a különböző tanulásszervezési stratégiák ismerete és 

alkalmazása a tervezés dokumentumaiban: 
 

 Adaptív tanulásszervezés módszertana: direkt tanulásszervezési stratégia a tanár 

irányítására épül, deduktív módszer: előadás, magyarázat, szemléltetés, kérdve kifejtés, 

összehasonlítás, gyakorlás 

 Indirekt tanulásszervezési módszerek: megbeszélés, értő olvasás, fogalomalkotás, 

problémamegoldás, esettanulmány, kutatás. Tanulóközpontú módszer során a pedagógus a 

tanulási folyamatot támogatja, jellemző eszköz a fogalomtérkép készítése (pókháló, 

hierarchikus folyamat, rendszerszemléletet bemutató. 

 Interaktív tanulásszervezés: Ötletroham, kooperatív technika, vita, szerepjáték, interjú. A 

diákok tanulnak a társaiktól és a pedagógustól, fejlődnek szociális készségeik és képességeik, 

megtanulják szervezni, rendszerezni gondolataikat, s sokkal inkább képessé válnak arra, hogy 

racionális érveket sorakoztassanak fel. A pedagógusnak gyakorlottnak kell lennie a 

csoportdinamika strukturálásában és alakításában. 

 A tapasztalati tanulás módszerei: kísérlet, szimuláció, játék, kirándulás, helyszíni 

megfigyelés, mérés, modellezés: tanulóközpontú és tevékenységorientált módszer, melyben a 

tanulási folyamat a lényeges, a tanulók saját munkájukról reflektálnak, a tanultakat új 

helyzetekben alkalmazzák. Tanórán kívül is alkalmazható módszer. 

 Az önálló tanulás: beszámoló. esszé, prezentáció, bemutató, tabló, kutatás, autentikus filmek 

elemzése, táncelemzés. Segíti az önálló gondolkodást, fejleszti az önállóságot, egyéni 

haladást segíti. 

 

Tanár-diák együttműködés 

 

A tanár és a diák partnerei is egymásnak, kölcsönösen hatnak egymásra, inspirálják egymást, a 

pedagógiai folyamat hatékonyságának, eredményességének meghatározó eleme a tanár-diák 

együttműködésének tartalma és minősége. 

Az oldott légkör, az élményt nyújtó oktatás segíti a diákok kezdeményezőkészségének 

fejlesztését, alkotói ötleteinek kibontakoztatását, egyéni megoldások megszületését. 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó speciális képzés az átlagostól eltérő tanár- diák 

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

tanulók önként vállalt feladata a művészeti órákon való részvétel. A tanuló megtartásához 

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

közösségi és egyéb rendezvények biztosítása 

Közvetlenebb, oldottabb légkörű tanítási órán az együttműködés jellege inkább partneri, 

jellemzően más kompetenciákkal rendelkező partnerek együttműködése. A pedagógus többször is 

facilitátorként működik, a színjáték tanszakon pedig sok esetben „szerepbe lép”. 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 projektszerű oktatás elve új alapokra helyezi a tanár diákkapcsolatot. 

A tanár-diák kapcsolat a partnerségen túl bizalmi viszony is. A művészeti iskolai rendezvények, 

programok, táborok, fesztiválok és versenyek lehetőséget biztosítanak a tanuló megismerésére, a 

felmerülő problémák, gondok megbeszélésére, a kamasz fiatalok támogatására, segítésére, a 

személyiség kibontakozására. 

 

 A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata: a kompetenciafejlesztés  

 
A tananyag feldolgozását a kompetenciafejlesztő szemlélet jellemzi, amely négy kulcsterületre 

fókuszál: ismeretre (kognitív kompetencia), képességre (személyes kompetencia) és attitűdre (társas-szociális 
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kompetencia) és mindezek fejlesztését megvalósító módszerkompetenciára. (Részletes kifejtése az egyes 

tanszakoknál.) 

A tantervi szabályozás rugalmassága lehetővé teszi az integrált oktatás-nevelés megvalósítását, 

továbbá hozzájárul a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez, de különösen a kreativitás, 

önkifejezés és kulturális tudatosság kulcskompetenciájának fejlesztése kerül a képzés középpontjába. A 

magyar alapfokú művészetoktatás a NAT által meghatározott nevelési célok megvalósítását támogató, 

iskolarendszerű képzési forma. 

 A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, 

amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.  

 

A kompetencia alapú tervezés jellemzői:  

• Kompetencia alapú  

• Teljesítményre alapozott (nem időegységre)  

• Egyéni haladást tesz lehetővé, egyéni igények érvényesülnek benne  

• Tanuló központú  

• Gyakorlat-orientált  

• Azonnali visszajelzést ad a hatékonyságról  

• Értékelés a teljesítmény alapján a leírt kritériumok szerint történik  

 

 

Fejlesztési területek (általános) 

 

 Az értelmi kompetencia  

• az ismeretek, alapfogalmak, alapelvek megismerése, befogadása,  

• az egyszerű és bonyolultabb összefüggések megértése, következtetések levonása,  

• a már meglévő ismeretek alkalmazása, újrafogalmazása,  

• kreatív alkotói folyamatok kialakulása.  

 

A megismerés vágya ösztönözze a tanulókat egy-egy témában való elmélyülésre, keltse fel érdeklődésüket a 

tananyaggal összefüggő egyéb művészeti ágak iránt is.  

 

 Pszichomotoros kompetencia  
Az életkori sajátosságok szerint felépített tananyag és követelményrendszer az egymásra épülő tanulási 

folyamatokat is meghatározza. A képzés során feladatunk, hogy az egyszerű utánzásos tanulástól a felesleges 

„mozdulatok” kiküszöbölésén és a koordináción keresztül a tanulási folyamat automatizálásáig jussunk.  

 

 Érzelmi, akarati kompetencia  
A pedagógus feladata, hogy alakítsa ki a tanulókban a befogadás készségét.  

Nyitottak legyenek minden új befogadására, keltse fel érdeklődésüket a tananyag iránt, a megismerés utáni 

vágy legyen a tanóra hajtóereje.  

 

 Szociális érzékenység  
Az egyéni és közösségi tudat, az általános személyes világtudat kialakításán túl alakuljon ki a tanulókban a 

„másság” elfogadásának képessége. A segítő életmódra nevelés eredményeképpen szociális érzékenység 

jellemezze tanulóinkat.  

 

 Közösségi kompetencia  
A pedagógus, mint vezető elősegíti a tanuló társas, rokonszenvi, közösségi kapcsolatainak kialakulását 

fejlesztését. Gondoskodik arról, hogy a tanulók megfelelő gyakorlatot szerezzenek a csoportmegbízatások 

vállalásában és teljesítésében, együttes tevékenységek, közös programok, produkciók tervezésében és 

megvalósításában.  

 

 Egészséges kulturált életmódra nevelés  
Az egészséges, kulturált életmódra nevelés is az egész oktatási folyamatot áthatja.  

Nagy szerepet kap nevelésünkben az empátiás készségek kialakítása, valamint a kommunikációs verbális és 

non verbális eszközeink megismertetése készségszintre emelése.  
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Kiemelt feladatunk: az emberi, erkölcsi, művészeti értékek felismertetése, befogadása, amely alapján 

kialakul az egyén értékrendje.  

Ez az értékrendszer a személyiségfejlődése során egyfajta belső jellemképző erővé válik!  

A pozitív érzelmi légkör biztosítása a gyermekközpontú, demokratikus elveket valló nevelés pozitív 

lelki beállítottságot eredményez.  

 

 A fejlesztés eszközei  

• önismeret fejlesztése  

• önértékelés, mások értékelése  

• produkciók létrehozása: versenyek, bemutató előadások, fesztiválok  

• művészi élmények elemzése, megbeszélése  

 

 Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra  

Az Európai Parlament és Tanács az egész életen át tartó tanulás stratégiájában nyolc kulcskompetenciát emel 

ki.  

Ezek között a kommunikáció, a szociális kompetenciák, a vállalkozás képessége és a kulturális kifejezés 

fejlesztéséhez intézményünk három művészeti ágban történő oktatással közvetlenül, hatékony és 

modern pedagógiai eszközökkel képes hozzájárulni.  

 

A hátránnyal indulók számára különösen fontos a kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezzel elősegítjük 

a személyiségben rejlő lehetőségek kiteljesedését, fejlődését, az aktív társadalmi szerepvállalást, a társadalmi 

beilleszkedést és a munkavállalási esélyeket. 

 

 

Komplex tehetséggondozó programok kidolgozása a személyiség integrálása érdekében 

• erős oldal fejlesztése, 

• a gyenge oldalak feltárása, fejlesztési terv kidolgozása 

• lazító programok tudatos tervezése 

• légkörjavítás 

 

A komplex személyiségfejlesztés eredményeként minden tanuló ismerje meg önmagát, reális 

önismerettel és énképpel rendelkezzen, és legyen képes az önkifejezésre, az önmegvalósításra. A 

személyiségfejlesztés tudatos és tervszerű tevékenysége a pedagógusnak. Világosan megfogalmazott 

célokhoz kell rendelni a feladatokat. A képzés, a fejlesztés középpontjában az önálló ismeretszerzés, a 

tapasztalati úton megszerzett ismeret és tudás, a képesség és kreativitásfejlesztés áll. 

 

A kreativitás alkotóképességet jelent, az ember teremtő, újat létrehozó, a meglévőt javítani akaró 

szándéka és képessége, amely megnyilvánulhat egy adott tevékenység során, egy létrehozott 

produktum kapcsán a tevékenység eredményeként vagy magatartásban és életvitelben. 

A kreativitás tényezői: 

• a valóság sajátos szemléletű bemutatása 

• valami újlétrehozása 

• össze nem tartozó elemek összekapcsolása 

• globális látásmód 

• az alkotói vágy belsővé válása 

• szimbólumok használata 

• absztrakt gondolkodás 

• sok ötlet, ellentétes intuíciók 

• kétértelműség tűrés 

• extrém kitartás 
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 

 

Az iskola szereplői: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola szereplői közötti együttműködés és a kapcsolattartás szervezeti rendjét az SZMSZ az alábbi 

részekben szabályozza: 

 

1. a vezetők és az iskolai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 

2. a diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját 

és rendjét. 

Intézményünk a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével 

együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. A közösségi nevelés elengedhetetlen feltétele az eredményes 

teljesítmények elérésében. A művészetek tanulásában elsődleges szerephez jut a siker örömének átélése. 

Növendékeink akkor tudnak igazán ösztönzést szerezni előrehaladásukban, ha mások is rendszeres tanúi a 

teljesítményüknek. Minden szereplés, fellépés semmivel sem pótolható élményt biztosít számukra. A 

közösség, a szülők, a szaktanárok, tanulótársak előtt nyújtott produkciók alkalmával kialakul a közösségi 

siker, vagy esetlegesen a kudarc átélésének képessége, mélyül az összetartozás érzése, egymás 

megbecsülése, a felelősségérzet, az önismereten és önbecsülésen keresztül növekszik a közösségi 

kommunikációs és érzelmi tényezők hatása. 

 

Célok: 

• Az intézmény – mint a legfontosabb közösségfejlesztés eszköze – klímájának megismertetése és 

fejlesztése. 

• A család – mint legjelentősebb erőforrás – szerepének tudatosítása. 

• Az emberi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának elősegítése (család, iskola, 

tanulóközösség, tanulótársak, szaktanárok). 

• Az intézményi demokrácia biztosítása (szülők, tanulók vélemény-nyilvánításának meghallgatása, 

mérlegelése, értékelése és a közös megoldások kialakítása). 

 

Feladatok: 

• Társas kapcsolatokra történő nevelés (a társas viselkedés szabályszerűségének megismertetése, 

amelynek hiányában zavar keletkezhet a személyiségfejlődésben). 

• Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátíttatása. 

• A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának 

elsajátíttatása. 

• Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása, a tanszaki közösségek kialakítása (erősíteni 

kell a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét). 

• Konfliktus kezelési technikák kialakítása, kompromisszum készség fejlesztése, a konszenzusra 

való törekvés technikájának, az érdekütköztetési módszerek kidolgozása. 

• Közös célok együttes megfogalmazása, szokások, hagyományok kialakítása, megtartása és 

fejlesztése a gyermeki és emberi jogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete, gyakorlása és 

tisztelete. 

 

A közösségi élet színterei a következő keretekben értelmezhetők: 

• tanulócsoport 

TANULÓ 

PEDAGÓGUSOK 

SZÜLŐ 
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• tanszak 

• iskola 

 

A közösségfejlesztés céljai és feladatai minden szinten másként fogalmazhatók meg. 

 A tanulócsoportok szintjén: 

• egységes csoporttudat kialakítása és fenntartása 

• empátia és tolerancia fejlesztése 

• nyílt és őszinte kommunikáció kialakítása 

• a közösségért érzett felelősség érzetének kialakítása és fejlesztése 

• a közös siker iránti elköteleződés képességének kialakítása és fejlesztése 

 

Telephelyi szinten: 

• érdeklődjenek a többi tanszak munkája iránt 

• alakuljon ki bennük a telephelyi szinten vállalt feladatokkal kapcsolatos közösségvállalás attitűdje 

 

Tanszaki szinten: 

• bírjanak tudomással a többi telephelyen folyó munkáról 

• érdeklődjenek az egyes telephelyeken folyó munkáról 

• alakuljon ki bennük a tanszaki szinten vállalt feladatokkal kapcsolatos  közösségvállalás 

• alakuljon ki bennük az igény az egymástól való tanulás és az egymással való együttműködés iránt 

   

Iskolai szinten: 

• legyen tudomásuk a művészeti iskola működési területéről földrajzi és szakmai értelemben 

• tudják elhelyezni magukat az iskola egészében 

• legyenek tisztában az alapfokú művészetoktatás sajátosságaival, szabályaival, tudják elkülöníteni 

művészeti iskolai jogviszonyukat és tevékenységüket a nappali iskolájukhoz kapcsolódó 

viszonyaiktól 

• ismerjék a művészeti iskola hagyományait 

• alakuljon ki bennük a művészeti iskolához való érzelmi-intellektuális kötődés 

 

Módszerek: 

• beszélgetések, élménybeszámolók 

• tanszaki kiállításokat, szerepléseket, fellépéseket követő közös értékelések 

 

 

4. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
A pedagógus a tanulók nevelése érdekében felelősséggel és önállóan végzi munkáját. 

Nevelő-oktató munkáját az intézmény egységes nevelési elvei, Pedagógiai programja alapján, 

módszereinek szabad megválasztásával végzi. Munkáját havi lebontásban elkészített tanmenet, 

vagy tematikus tervezés alapján végzi.  

 

Alaptevékenységében elvégzi azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket, amelyek az intézmény 

rendeltetés szerinti nevelő – oktató munkájából a pedagógusra kötelezően vonatkoznak. 

• A tanítási órán minőségi munkát végez. 

• Folyamatosan képzi magát, részt vesz a kötelező továbbképzéseken. 

• A nevelő – oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részt vesz. 

• Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az intézmény nevelő 

munkája szükségessé tesz, illetve a jogszabályok előírnak. 

• Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet, vagy tematikus terv alapján dolgozik. 

A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, jóváhagyásra bemutatja. Ha az 

alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos kiegészítéssel több éven 

át használhatja. (Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, amelyet 

ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.) 
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• Szülői értekezletet, fogadóórát tart. 

 

Feladata az intézményi tehetséggondozás megvalósítása, az alábbiak szerint 

• tehetségazonosítás 

• tehetségígéretek megfigyelése 

• tehetséggondozó programok kidolgozása 

• a tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése 

• a tehetséges tanulók bemutatása 

• a szakirányú tovább tanulás elősegítése 

• szükség szerint egyéni fejlesztési terv készítése 

• részvétel a „Tehetségpont” rendezvényein 

• pályázati tevékenység segítése 

 

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 

Alkotó módon részt vállal: 

• a nevelőtestület újszerű törekvéseiben, 

• a közös vállalások teljesítésében, 

• az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, 

• az iskola hagyományainak ápolásában 

• a tanulók folyamatos felzárkóztatásában, 

• a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, 

• a pályaválasztási feladatokból, 

• a gyermekvédelmi tevékenységből, 

• a tanulók egésznapos foglakoztatásában (táborok, rendezvények) tervezésében, 

szervezésében, irányításában 

 

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők (az intézményen belüli 

szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint) kötelezőek az 

alábbiak szerint: 

• helyettesítés, 

• versenyekre való felkészítés, utaztatás, 

• a telephelyi szertárért a felelősségvállalás, 

• munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok. 

 

A pedagógus kötelezettségei 

• Kísérje figyelemmel és segítse elő a tanulók fejlődését. 

• A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja. 

• Figyelmeztesse a szülőt, ha a gyermekek jogainak megóvására, vagy fejlődése érdekében 

intézkedést tart szükségesnek. 

• A szülő és tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon. 

• A nevelő – oktató tevékenységében a tanítás során a tájékoztatást és ismereteket tárgyilagosan 

és többoldalúan nyújtsa. 

• A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben. 

• Hét évenként legalább egy alkalommal (amennyiben az intézményben főállású 

munkaviszonnyal rendelkezik) - a törvényi előírások szerint – továbbképzésen kell részt 

vennie. Ennek elmulasztása esetén a pedagógus munkaviszonya megszüntethető. 

• Nem kell továbbképzésen részt vennie annak a pedagógusnak, akinek pedagógus szakvizsgát 

vagy egyéb előírt vizsgát tett a vizsgák letétele utáni hét év során. 

• Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodási helyét) 
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felettesének azonnal jelenti. 

• Távolmaradása esetén előre értesíti felettesét és gondoskodik arról, hogy az oktatás eszközei a 

helyettesítő nevelő rendelkezésére álljanak. 

• Betartja és a felügyeletére bízott tanulókkal betartatja a munka- és tűzvédelmi feladatok 

előírásait. A területén tapasztalt munka – és tűzvédelmi hiányosságokat jelezni köteles a 

megbízónak. A tanulókkal történt legkisebb balesetet is köteles jelenteni a megbízónak, 

függetlenül attól, hogy a képzés ideje alatt v. óraközi szünetben, illetve az oktatási intézmény 

egyéb helyiségeiben (mosdók, folyosók stb.) történik. 

• A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy közvetlen 

felettese megbízza. 

 

A pedagógus jogai 

• A pedagógiai program alapján a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. 

• A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott 

taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket. 

• Irányítja és értékeli a tanulók munkáját. 

• Minősíti a tanulók munkáját. 

• Hozzájusson a szükséges ismeretekhez. 

• A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és 

értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

• Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében vegyen részt helyi, regionális és 

országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 

• Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, nevelői – oktatói tevékenységét elismerjék. 

 

4.1. Osztályfőnöki feladatok kijelölése: 

• Az alapfokú művészeti iskolai osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók meghatározott 

csoportjának oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár.  

• A művészeti iskolai osztályfőnök általában 5-6 tanulócsoport csoportvezetői feladatait látja el. 

Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

• Az osztályfőnöki megbízás szempontjából a tanulók meghatározott csoportjának tanulólétszáma nem 

lehet kevesebb, mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény mellékletében 

meghatározott átlag csoportlétszám. (csoportos oktatásban tanulócsoportonként 10 tanuló.) 

• Az osztályfőnöki megbízás feltétele, hogy az osztályfőnöki feladatot ellátó tanár legalább 5-6 

tanulócsoport csoportvezetői teendőit ellássa.  

• Az osztályfőnöki feladatok ellátásának elosztását az alapfokú művészetoktatási intézmény éves 

munkatervében, ill. a tantárgyfelosztás készítésekor kell meghatározni. 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

A nevelési-oktatási feladatok ellátása során az alapfokú művészeti iskola felelős vezetőjének 

útmutatását és a helyi tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve alakítja, 

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

a rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi. 

Feladata különösen: 

• Az osztályközösség, közösségek menedzselése, a csoportkohézió kialakítása, 

• A személyiség fejlesztése, az énkép alakítása, 

• Az értékekre való nevelés –az egészség védelme, a családi élet harmóniája, a társadalmi szerepre 

való felkészítés, a jövőkép alakítása, a műveltség gyarapításának igénye, a szabadidő igényes 

eltöltése, 

• A nemzeti hagyományok megismertetése és tisztelete, 

• Az önértékelés fejlesztése, konfliktusok kezelése, 

• az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció elvégzése 

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

- rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal, - az iskolai 
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szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a tanulók előmenetelének előkészítése 

az osztályozó értekezletekre,  

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

felelőssel  

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

intézkedésekről, különös tekintettel a művészeti oktatás sajátosságaira.  

 

5. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

  
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók különleges bánásmódot igényelnek: 

• sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

• kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

• aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában 

• magas fokú kreativitással rendelkezik, 

• és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókról jellemzően az Általános iskoláktól és a szülőktől kapunk jelzést.  A 

nappali tagozatos képzések során a tanulók megkapják a számukra szükséges speciális és szakmai bizottság 

által előírt képzést, fejlesztést (pl. SNI tanulók esetében).  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.  

 

A tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző a mi iskolatípusunkban. Azonban azt fontos 

kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban határozottan megfigyelhető az a jelenség, hogy tanulóink 

tanulmányilag jobb teljesítményre képesek, mint a művészeti iskolába való beiratkozás előtt. A jelenség 

hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. A hazai és nemzetközi 

agykutatások bizonyítják, hogy a művészeti tevékenység fejlesztő hatással van a gondolkodásra. A 

problémaérzékenység, az analizálás, az újra - strukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás 

kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A művészettel foglalkozó gyermekek 

ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal 

eredményesebb tanulásra lesznek képesek. Az alapfokú művészetoktatás segíthet tehát a tanulási kudarcok 

kezelésében. 

 

 5.1. Beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a továbbhaladás lehetőségét. Célunk, 

hogy a magatartási problémákkal küszködő gyermek is a közösség tagjává váljon, elismeréseket szerezzen.  

Az egyéni és csoportos játékok, szerepjátékok, mondókák, kiszámolók és táncelemek, technikák 

megismerése talán semmivel sem pótolható módszerek alkalmazását jelentheti a beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel rendelkező növendékeink esetében. Éppen ezért ezeken az órákon csak ritkán alakulhat ki 

konfliktus. 

 

Mivel a művészeti csoportok létszáma átlagosan 15-20 fő, ezért a differenciált foglalkozásra, az egyéni 

képességek fejlesztésére, a hibák kijavítására, a pozitívumok kiemelésére, a „jó” megerősítésére több 

lehetőség nyílik.  

 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkózat, hanem 

olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 
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A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

• mozgás (nagy- és finommozgás), 

• testséma, 

• téri orientáció, 

• percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 

Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a megfelelő tanítási – tanulási módszer alkalmazása. 
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A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

 

• Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás hiánya), 

illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, agresszivitás stb. 

• Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-hiperaktivitás, 

kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak szekunder jellegű 

memória). 

• Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 

figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti csoportok 

mindegyike számára más-más feladatok adódnak. 

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi–

lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban éljen. 

 

 5.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése  

A sikeres eredményes tanulás egyik alapfeltétele bizony a rendszeres gyakorlás. Szaktanáraink felelőssége, 

hogy a mind kevesebb szabadidővel rendelkező növendékeket hogyan tanítják meg gyakorolni, miképp 

tudják bennük életelemmé alakítani a művészeteket. Hogyan tudják segíteni a gyermekek időbeosztását, a 

rendszeres, következetes tanulásukat. A megfelelő helyzetkép kialakítása után a szülőkkel való 

kapcsolatfelvételt tartjuk a legfontosabbnak. 

 

A bemutatás, a tapasztalás, az igény, a siker és örömszerzés formájában mindennapi pedagógiai módszereink 

valósulásnak meg.  

 

A felzárkóztatás leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, szülői 

értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozást 

differenciáltan, csoportbontással igyekszünk megoldani. 

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

• szórt figyelmű; 

• nehezen tud koncentrálni; 

• gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

• túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

• kézügyessége fejletlen; 

• lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

• valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 

 5.3. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való pedagógiai tevékenység 

 
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat az intézmény nyílván tartja, 

és kiemelt segítségben részesíti. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az oktatásban való részvétel, így 

az első alapfokú művészetoktatásban is. 

Intézményünkben megalakulásunk óta jelentős számarányban 60-80%-ban vesznek részt a művészeti 

képzésben hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Művészetoktatási 

intézményünk feladat-ellátási helyei közül több telephelyen tanulnak intézményünk keretei között hátrányos 

helyzetű tanulók. 

A hatályos jogszabályok alapján minden gyermeknek és minden tanulónak jogában áll igénybe venni minden 

olyan közoktatás-szolgáltatást, amely személyiségének fejlődéséhez, tehetségének kibontakozásához indokolt 

és szükséges.  

Nem elegendő annak biztosítása, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat a többiekkel azonos jogok illessék 

meg; az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányokat csökkentik, 

illetve megszüntetik. Az intézkedések nemcsak a szabályozás változását jelentik, hanem a befogadás, az 
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elfogadás fontos értékeit hivatottak készség szinten a társadalom sajátjává tenni, hogy az mindenki számára 

értékesebb, gyümölcsözőbb és élhetőbb közösséggé formálódjon 

Intézményünk az alapvető társadalmi változás, a társadalmi szintű befogadó, és együttműködő szemlélet 

elterjedésének és megvalósulásának egyik fontos feltételét az integrált nevelés alkalmazásában látja. 

Megalakulásunk óta egyik meghatározó működési elvünk, hogy a gyermekek minél szélesebb köre számára, 

minél magasabb szinten biztosítsunk lehetőséget, esély adva olyan gyermekek és fiatalok számára is, akik 

lakóhelyük, vagy éppen, családi körülményeik miatt eddig ezt nem tudták megtenni (telephelyek). 

Az integrált nevelés megvalósítása a művészeti nevelés-oktatás keretei között alapvető jelentőségű a 

hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű, elsősorban a 

magatartászavaros, tanulási nehézségekkel, részképesség-zavarral küzdő tanulók számára. A 

művészetoktatásban alkalmazott integrált nevelés elősegíti a magatartás és a viselkedés formálása által a 

szociális és a társas kompetencia, a proszocialitás kiteljesedését, amely mindkét oldal: a hátrányos helyzetű 

gyermekek, és a nem hátrányos helyzetű gyermekek számára közvetlenül, míg környezetük számára 

közvetetten nyújt olyan pozitív tapasztalatokat, amely az iskolai környezetben és a későbbi felnőtt életükben, 

társadalmi beilleszkedésükben, munkahelyen való helytállásukban is sikerességüket segíti elő. Mind az 

együttműködés, mind a kommunikáció, mind a csoportmunkára való alkalmasságukat fejleszti elősegítve a 

környezetükkel szembeni pozitív attitűd kialakulását, mások elfogadását, toleranciájukat, pozitív 

önértékelésüket, hatékony kommunikációjukat és pozitív teremtő, alkotó aktivitásukat egyaránt.  

A művészetoktatás sajátos oktatási-nevelési célrendszere, és megvalósítási keretei miatt különösen alkalmas 

az integrált, komprehenzív és differenciáló nevelés megvalósítására, a tanulók fejlesztésével hozzájárul, 

támogatja az általános és középiskolai beilleszkedést, helytállást, csökkentve a kimaradás, és lemorzsolódás 

veszélyét. A felsorolt technikai és pedagógiai feltételek biztosítása mellett intézményünk az esélyegyenlőség 

megvalósításához egyéb eszközökkel, teljes jelmeztár, eszközök biztosításával járul hozzá. A közösségi 

tevékenység intézményünk legalapvetőbb képzési formája, így a támogatást igénylők számára a versenyeken, 

utazásokon való részvételt alapítványi támogatással is segíti az intézmény. 

 

5.4. Tehetséggondozás 

 

„A tehetséget nem lehet teremteni. A talajt, a lehetőséget lehet teremteni, 

ahol a tehetség kibontakozhat, kialakulhat.” 

(Neuhaus) 

 

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink versenyképes, 

használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az egyéniség, személyiség 

erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási képességek erősítése, a természeti és gazdasági 

jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 

 

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén az 

átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés képessége, 

önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, 

kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 

 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

• a megfelelő légkör megteremtése,  

• a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

• a bizalom,  

• a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

• a játékosság. 

 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

• a kreativitás lebecsülése,  

• a túlzott fegyelem,  

• a teljesítménykényszer. 
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A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban elszórtan élő 

magyar származású tudósok, illetve művészek öröksége is. 

 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s készségeiket 

iskolatípusunk adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő 

pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.  

 

Művészi tehetségek csak olyan feltételek mellett bontakozhatnak ki, művészetek művelőjévé csak ott válik 

az ember, ahol a társadalmat áthatja a kulturális értékek, a művészetek szeretete. 

A művészeti iskolák eleve tehetséggondozó intézmények. Már a növendékfelvétel is egyéni, szülői 

ambíció alapján történik. Szemléletünkben, a kiválasztáskor nemcsak a kiemelkedő tehetségek számítanak. 

A tehetség összetett, komplex képesség, a személyiség alapvető, domináns jegye. Meghatározása általános 

értelemben is nehéz, objektíven nehezen vagy alig mérhető. 

Mindenképpen értékjelző, amelynek kutatása, gondozása a mi iskolatípusunk alapfeladata. 

Hisszük, hogy a művészet nagy hatással van a személyiségre, alakítóan hat a lélekre. Éppen ezért a 

nevelésben igen nagy szükség van rá. 

A művészi tehetség készség formájában nyilatkozik meg a tanulás előtti korban. Ezt a készséget kell 

felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész személyiségét, értelmi, kombinációs és 

asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, temperamentumát, kitartását, memóriáját, 

akaraterejét, aktivitását. 

Megfigyeljük a gyermekek ritmus- és metrumérzékét, differenciáltságát, rajz,-ill. mozgáskészségét. E 

megfigyelések összegzése után is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a gyermek tehetségéről. Igazán 

csak az oktatás, tanulás folyamán nyilvánul meg a gyermek tehetsége, tanulási tempójának függvényében. 

De még ezeknek a tudatában is tisztában kell azzal lennünk, hogy a gyermek, az ember individuum, nem 

ismerhetjük eléggé, azt pedig még kevésbé, hogy kivé, mivé fejlődhet. 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül ez az iskola 

feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit: 

1. tudományos tehetség 

2. vezetői tehetség 

3. pszichomotoros tehetség 

4. művészi tehetség 

 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűséggel bármely társadalmi rétegben született gyermekről 

megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség csak abban az esetben valósulhat 

meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal rendelkező gyermekek minél hamarabb 

hozzájuthatnak adottságaik, képességeik kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, 

céltudatos munkával, speciális gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. 

Ahányféle emberi adottság és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi 

tehetséges ember is van. A felismert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, mindenre 

kiterjedő nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség. 

Tehetségkutatásunk többlépcsős, szorosan összekapcsolódik a tehetséggondozással, nincs lezárva tehát a 

gyerek felvételével. Igen fontos, hogy minél hamarabb kiválasztódjanak a tehetségesnek tűnő gyerekek, mert 

így hamar szakember vezetheti őket tovább. Csak így válhat természetessé, hogy a művészeti tárgyak 

tanulása egyenrangú fontosságúvá váljék a közismereti iskolával. 

 

Intézményi tehetséggondozó koncepció 

Az intézményi tehetségfejlesztő munka három szakaszból áll. Kiválasztás, tehetséggondozás, pályakövetés.  

 

Kiválasztás 

A tehetségkutatás jelenlegi gyakorlata kiemelt figyelmet fordít a tehetségjegyek korai felismerésére és a 

tehetségesnek tűnő tanulók megfelelő kiválasztására. A kiválasztás gyakorlata egyre összetettebb: a 

versenyeredmények és az iskolai teljesítmény mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a pedagógusi 

vélemények, a pszichológiai vizsgálatok és a genetikai vizsgálatok. Ugyanakkor, mint ezt a legutóbbi megyei 

kutatások is igazolták, a tudományos, pszichológiai eljárásokkal feltárt tehetséges tanulók köre jelentős 

százalékban lefedi a pedagógusok napi gyakorlata és megfigyelései által azonosított tehetségeseket. Ezért 

saját gyakorlatunkban a versenyeredmények, az iskolai teljesítmény és pedagógusi vélemények jelentik a 
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kiválasztás alapját. 

 

A kiválasztás szempontjai és kritériumai 

Szempont Kritérium 

Iskolai teljesítmény Az első két év teljesítménye 
 

Pedagógus véleménye Szakmai teljesítmény színvonala 
Szakmai teljesítmény egyenletessége (munkabírás) Feladat iránti 

elkötelezettség (motiváltság) 
Plusz tevékenység (fellépések stb.) Kreativitás 
Családi háttér támogató jellege 
Fejlődőképesség 
Összbenyomás 

Versenyeredmények Amennyiben erre lehetőség van 

 

Feladatok a kiválasztásnál 

• Állandó jó kapcsolat az óvónőkkel és iskolai tanárokkal, akik motiválhatják a gyerekeket. 

• Bemutatók az óvodában, iskolai tanórákon. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő időben biztosítsuk tanulóink részére az esetleges 

más tanszak(ok)ra történő átirányítást, amely egyben már a tehetséggondozás területe. 

• A tanulási folyamat közben kiemelni a rendkívüli tehetségeket. (magasabb óraszám stb.). 

 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

• A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a viszonylagos 

homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes kortárstanulókkal ismételten 

összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes 

anyagrészekkel elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet 

készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

• Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

• Pályázatok 

• Képzőművészeti kiállítások 

• Versenyekre felkészítés (iskolai, területi, országos) 

• Vetélkedők 

• Szaktáborok,  

 

Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges tanulók 

korai felismerése, hogy minél 

hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, illetve az 

óvónők látogatása az iskolában, 

az óvónők véleményének 

kikérése. 
Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 
Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése, beszélgetés a 

szülőkkel, tanárokkal. 

A partnerekkel való 

permanens kapcsolattartás. 

 

 
Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

A szükséges szakmai támogatás 

biztosítása, melynek eszközei: 

• tanórai csoportbontás, 

differenciálás 

• tantervdúsítás; 

 
Tanulmányi versenyeken való 

sikeres részvétel. 

 
Sikeres felvételi vizsgák 



 
 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

HON Alapfokú Művészeti Iskola  

  
   

 

40  

Célok Feladatok Kritériumok 

önmegvalósítás jegyében. • tanulmányi versenyekre való 

felkészítés; 

•  táborok,   

(továbbtanulás). 

 
Közösségi produkciókban való 

sikeres szereplés. 
 
Egyéni produktumok, 

műalkotások létrehozása. 
 
Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 
Célunk az esélyegyenlőség 

biztosítása valamennyi tehetséges 

gyermek számára társadalmi 

hovatartozástól függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és anyagi 

háttér hiányosságait. 
Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, pályázatok 

felhasználásával.  
 

 

Célunk, hogy a tanulók vállalják 

tehetségüket és használják fel az 

érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges helyes 

utak, lehetőségek minél tágabb 

körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség gyümölcsöztetésének 

módját. 
Tudjuk, hogy a tehetséggondozás 

csak a család támogatása mellett 

lehetséges, ezért célunk a 

családdal való együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni a 

felismert tehetséget, a fejlesztés 

lehetőségét, formáját, helyét. 
Folyamatosan informálni kell az 

aktuális helyzetről, az elért (rész) 

eredményekről, sikerekről, 

kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg a 

gyermek fejlesztését.  
 

 

 

 

A program és a tanuló eredményességét az intézményvezető, illetve az általa megbízott személyek 

rendszeresen ellenőrzik, értékelik. 

 

A tehetséggondozás feltételei, területei, feladatai 

• Legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 

• Szoros kapcsolattartás a főtárgy és kötelezőtárgy tanárok között. 

• Tanárképzés, tanári továbbképzés. 

• Tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok, kurzusok, továbbképzések. 

• A tanári munka értékelése igen fontos része a tehetséggondozásnak. Nélkülük nem működhetne 

ez a munka! A tanárok továbbképzése is a tehetséggondozás fontos alapkérdése. 

A tehetséggondozó programok során alkalmazott módszerek 

Gazdagítás, dúsítás 
A gazdagítás a tehetségfejlesztő munka alapeszköze: ennek keretében a tehetségígéreteknek adottságaikkal 

összhangban folyamatosan többet nyújtunk tehetségük kibontakoztatásához. 

Passow /1958/ kutatásai alapján négy féle gazdagítási modellt alkalmazunk: 

• Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges 

gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak. 

• A "tartalmi gazdagítás" azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkesztjük 

meg, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, s ezeket közben fejlesztjük. 

• A "feldolgozási képességek gazdagítása" elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás 

fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben. 
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• A "tempóban történő gazdagítás" a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb munkájára épül: 

ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így kiegészítő elemeket is 

bevonhatunk a fejlesztőfolyamatba. 

 
Renzulli és Rei féle modell szerint három típusú program-élmény különíthető el: 

• Az első típusú gazdagítás általános felfedező élményeket foglal magába, amely „az 

ismeretnek a hagyományos tantervben nem szereplő, új és izgalmas témáival, ötleteivel és 

területeivel” ismerteti meg a diákokat 

• A második típusú gazdagítás, a csoportos-képzés gyakorlatok, olyan tevékenységekből 

állnak, amelyeket a kognitív és affektív folyamatok fejlesztésére terveztek. A 

tevékenységeket minden gyermek számára lehet kínálni, nem csupán a tehetségesek számára. 

• A harmadik típusú gazdagítás valós problémák egyéni és kis-csoportos vizsgálatát követeli 

meg. Speciális azonosítási eljárásokat alkalmaznak a gyermekek kiválasztásához a harmadik 

típusú gazdagításra – különösen a gyermek nyílt viselkedésének megfigyelésén keresztül, 

amely tükrözi egy konkrét témához vagy projekthez kapcsolódó aktuális érdeklődését, 

motivációját vagy viselkedését. 

 

Az egyénre szabott programtervezés 

 
Treffinger –féle modell 

A Treffinger-féle (1986) Egyénre szabott programtervezési modell a tehetségek erősségeire és 

érdeklődésére alapoz egyénre szabott tanulmányi programok keretében (egyéni fejlesztési tervek 

alapján) 

Célunk, hogy a program fejlessze az önállóság és az ön-irányítás készségeit a tehetségesekben. 

 

Gyorsítás 

A tempóban történő gazdagítás kiterjesztése a tehetséggondozás rendszerére a gyorsítás. 

A tehetséges tanulók általában gyorsabban fejlődnek, mint társaik, s ezért biztosítani kell részükre 

azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik az egyéni tempóban (gyorsabban) való haladást. 

Intézményünkben használt gyorsítási módszer a tanulmányi idő lerövidítése. 

A tehetséges diák folyamatos magas szintű teljesítménye lehetővé teszi azt is, hogy az egész 

iskolai időt rövidebb idő alatt teljesítse. 

 

Mentorprogram 

A megvalósítása és finanszírozása pályázati keretből lehetséges. 

A tehetségsegítésbe igyekszünk minél szélesebb körben megtalálni azokat a külső szakembereket, 

akik a gyenge oldal fejlesztésével hozzájárulnak a művészeti tehetségek előmeneteléhez. 

Ugyanakkor mi is felajánljuk segítségünket olyan programokhoz, amelyek esetében éppen a 

művészeti tevékenység járulhat hozzá a tehetséges tanulók személyiségfejlesztéséhez. 

 

Tehetség-tanácsadás 

A tehetség tanácsadás tartalma szerint két nagyobb csoportba sorolható: 

 a tehetséggel szorosan összefüggő területek: tehetségazonosítás, tehetséggondozás; 

 a tehetséggel lazábban összefüggő, de lényeges területek. Például: tanulási problémák, 

teljesítményszorongás, magatartási problémák, kreativitás, motiválás, pályaorientáció, 

életvezetési problémák stb. 

A tanácsot kérő személy lehet: 

• a (tehetséges)diák; 

• a szülő; 

• a tehetségesekkel foglalkozó szakember; 

• intézményvezető; a tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy. 

 

Pályakövetés 

A tehetséggondozó programban részt vett tanulók pályájának követésére mind művészeti iskolai 

tanulmányaik alatt, mind azok befejezését követően kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. 
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Tehetséges diákjaink szakmai karrierjének követésére formális és informális módon is sort kerítünk. 

• Formális kapcsolattartás 

• Az e körbe tartozó diákjainkat bevonjuk az intézményi kommunikációs háló körébe, és minden 

intézményi nagyrendezvényre meghívjuk őket. 

• Megfelelő alkalmakkor fellépésre kérjük őket. 

• Évente egy alkalommal levélben vagy telefonon informálódunk szakmai munkájuk eredményeiről. 

A formális kapcsolattartáson túlmenően számítunk a tanuló évek alatt kialakult tanár-diák kapcsolatra 

épülő informális csatornákon keresztül kapott információkra is. 

 

6. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 

RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
 

A tanulóközösséget iskolánkban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres kapcsolatban van és 

partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyim kérdésre kiterjed. 

A diákközösség tevékenységét kijelölt tanár segíti, aki a növendékek kérésére eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében is. A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről.  Az iskola 

biztosítja a termet, ahol üléseiket megtarthatják (számítógép, telefon, e-mail rendelkezésre áll).  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és 

a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai DÖK véleményét a Nkt. 48. § (4) bekezdésében 

foglaltakon kívül ki kell kérni: 

• a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál  

• a tanulók helyzetét elemző, értékelő, beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

• az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 

• és az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé kell tenni a DÖK képviselőjének 

a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 

 

7. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 
 

Elvárásaink a hatékony nevelés és oktatás érdekében: 

 

 7.1. Tanulóink  

• kapjanak az iskolától értékálló tudást a művészetek területén; 

• ismerjék meg és érvényesítsék jogaikat: vegyenek részt az iskola színes, sokoldalú életében (működő 

diákönkormányzat); 

• értékeljék saját és mások tudását, a tanulásnak legyen tekintélye; 

• fejlődjön önismeretük; 

• saját képességeiknek megfelelő maximális tudást (jártasság, készség) szerezzenek, 

• olyan humán értékeket sajátítsanak el, mint becsület, tisztesség, egymás tisztelete, hazaszeretet, 

magyarságtudat; 

• kapjanak személyiségfejlődésüknek és képességeiknek megfelelő egyéni bánásmódot. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Alakuljanak ki a személyiség 

olyan értékes tulajdonságai, mint 

a szervezőkészség, aktivitás, 

önállóság, kitartás, érdeklődés, 

kollektivitás. 

 

Az osztályközösség az iskola és 

a diákönkormányzat legkisebb 

működő egysége, amelynek 

alapértékei: 

• tanulói joggyakorlás, 

• célok demokratikus 

meghatározása, 

A tanulók tudjanak: 

• együttműködni társaikkal, 

• mások szempontjait is 

figyelembe véve cselekedni, 

• felmerülő akadályok esetén 

dönteni az életkoruknak 

megfelelő szinten,  
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

• közösségen belüli vita, 

kritika, 

• választott tisztségviselők 

tevékenysége, 

 
Az osztályközösség választja 

meg az osztály tisztségviselőit, s 

delegál képviselőket az iskola 

diákönkormányzatába. 
 
Az osztályközösség élén, mint 

pedagógus vezető, az 

osztályfőnök áll. Feladata 

sokrétű.  

 
Az ezzel kapcsolatos legfőbb 

elvárások: 

• szabad véleménynyilvánítás 

lehetőségének és a 

demokratikus döntés  

• létrejöttének biztosítása. 

• irányítsa úgy a tanulókat,  

• hogy minél többen  

• jussanak érdemi munkával  

• járó megbízáshoz (titkár,  

• tanterem-, tanulmányi-, 

felelős) 

• az iskolai és osztály  

• önkormányzattól kapott  

• információkat építse be  

• nevelő munkájába. 

• tetteikért felelősséget 

vállalni. 

A tanulók megismerhessék és 

gyakorolhassák a demokrácia 

elemeit, jogaikat és 

kötelességeiket. 

Diákönkormányzat (DÖK) 

működtetése: 

• Az iskolai diákmozgalmat a 

DÖK-segítő pedagógus 

támogatja és fogja össze. 

• A DÖK-nek legyen a 

tanulók által elfogadott 

szervezeti és működési 

szabályzata. 

• Tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed.  

• Véleményt nyilváníthat: a 

tanulók nagyobb közösségét 

érintő kérdések 

tárgyalásakor, a tanulói 

pályázatok, versenyek 

meghirdetésekor, 

szervezésekor, a tanórán 

kívüli tevékenységek 

formáinak 

meghatározásakor, más 

A tanulók: 
 tudják érdekeiket 

felmérni, megfogalmazni, 

képviselni,  
 tudjanak érvelni, vitázni 

mások nézeteinek tiszteletben 

tartásával, 
 legyenek képesek 

kompromisszumra jutni, 
 az elfogadott döntéseket 

hajtsák végre, tartsák be,  
 tudjanak és merjenek 

véleményt mondani. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

jogszabályban meghatározott 

kérdésekben.  

• A tanulóifjúságot az iskola 

vezetősége és a 

nevelőtestület előtt az iskolai 

diákönkormányzat képviseli.  

• A DÖK képviseli 

tanulótársait az iskola 

vezetősége, a nevelőtestület, 

az SZMK értekezleteinek 

vonatkozó napirendi 

pontjánál. 

• A diákönkormányzat a 

tanulókat faliújságon, 

iskolarádión keresztül, 

valamint az iskolagyűlésen 

tájékoztatja. 
Gyakorolják a demokratikus 

munkakultúrát, a hatalommal 

való élést, a közösség 

szolgálatát, az alkalmazkodást az 

eltérő nézetekhez. 

A székhelyi és telephelyi 

Iskolagyűlés a legmagasabb 

fórum, amelyet évente legalább 

egy alkalommal össze kell hívni. 

• Az iskolagyűlésen a DÖK és 

az iskolavezetés beszámolhat 

az előző iskolagyűlés óta 

eltelt időszak munkájáról, és 

minősítheti azt, a tanulói 

jogok helyzetéről, 

érvényesüléséről, tanulmányi 

versenyekről. 

• Az iskolagyűlésen: bárki 

felszólalhat, közérdekű 

észrevételt, javaslatot tehet, 

kérdezhet, 

• döntést csak a megtárgyalt 

ügyekben születhet. 

Az alá- és fölérendeltségi 

viszony tanítsa meg a tanulókat a 

vezetésre és az alkalmazkodásra 

egyaránt. 

A tanuló egyéni (akár magán- 

jellegű) problémáival keresse 

meg tanárát. 

Az osztályfőnök, vagy 

bármelyik pedagógus keressen 

megoldást a felmerülő 

problémára. 
 

A tanuló teljes biztonsággal és 

bizalommal fordulhasson 

segítségért a pedagógushoz. 

A tanulókkal való kapcsolattartás legfontosabb színtere a tanóra, legfontosabb kapcsolattartás személy a 

főtárgyat, illetve egyéb kötelező tárgyat tanító pedagógus. A szakma munka értékelésén túlmenően a 

tanulók tanáraiktól kapnak tájékoztatást a telephelyi, tanszaki illetve az iskolai rendezvényekről és egyéb 

közérdekű kérdésekről. 

A tanulókkal való kapcsolattartás konkrét formái: 

• tanórai munka 

• fellépések 

• szakmai versenyek 

• telephelyi, tanszaki, illetve iskolai rendezvények 

• kirándulások 

• szaktáborok 

A tanulók véleményét is kérdőív formában ismerjük meg. 
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7.2. A pedagógus 

• rendelkezzen színvonalas, korszerű szaktudással, pedagógiai ismeretrendszerrel, befogadási és 

önművelődési készséggel; 

• készüljön fel a tanítási óráira szaktárgyilag, didaktikailag, és módszertanilag; 

• ismerje és alkalmazza a differenciált képességfejlesztés formáit, módszereit; 

• legyen képes kollégáival, a szülőkkel, de főleg a gyermekekkel a mindennapos kapcsolattartásra, 

vegye észre gondjaikat, hallgassa meg véleményüket, javaslataikat; 

• értékvállaló magatartással hitelesen érvényesítse az iskola által közvetített nevelési elveket; 

• rendelkezzen kommunikációs-, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel; 

• nevelőtestületünk tagjaként egységesen képviselje a munka tiszteletét, megbecsülését, valamint a 

műveltségnek és igazságosságnak, mint feltétlen értékeknek a fontosságát. 

 

 7.3. A szülő 

Intézményünk nem elszigetelten, egyedül kíván működni, hanem a nevelési környezet részeként, amelybe 

azok a pedagógiai, társadalmi, gazdasági feltételek és tényezők tartoznak, amelyek folyamatosan vagy 

szakaszosan hatnak a fiatalokra. A környezeti hatásnak nem csak az időtartam a lényeges eleme, hanem a 

befolyásolás terjedelme, mélysége is.  Iskolánk eredményessége érdekében nevelési stratégiánkat ismertetni 

kívánjuk a legfőbb fogyasztóval, a szülővel. Tudatosítani akarjuk a szülőkkel, hogy intézményünkben a 

legfőbb érték a gyermek, tehetségével és esetleges hibáival együtt. 

Iskolai   rendezvényeinkre, a   félévi   és   év   végi   gálákra, kiállításokra, külső szereplésekre, versenyekre, 

bemutatókra, találkozókra minden esetben meghívást kapnak a szülők. Ezáltal folyamatosan értesülhetnek 

gyermekük aktuális felkészültségéről, esetleges külön kérésre személyesen is megtekinthetik az elméleti és 

egyéb órákat. 

 A szülőkkel történő kapcsolattartás formái: 

•  a telephelyeken dolgozó tanárokkal történő rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása 

•  félévenkénti bemutató órák és nyílt órák megtartása 

•  telephelyi, tanszaki és össziskolai rendezvények szervezése 

•  írásos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről az iskolai tájékoztató füzet útján 

• tájékoztatás levél útján 

• tájékoztatás szórólapokon, kiadványokban 

• tájékoztatás médián, online felületeken 

•  az iskolai rendezvényekről és egyéb közérdekű tudnivalókról levélben, illetve a telephelyeken 

elhelyezett hirdetőtáblákon adott tájékoztatás 

•  a szülők véleményének (mintavételes) kérdőíves feltérképezése 

Folyamatosan elemezzük és értékeljük a kapcsolattartás hatékonyságát és eredményességét, feltárjuk és 

javítjuk a kapcsolattartásban észlelhető problémákat. 

 

A szülő 

• ismerje saját és gyermeke jogait, kötelességeit; 

• mindenkor bizalommal fordulhasson véleményével, javaslatával vagy problémáival a 

pedagógusokhoz; 

• kapjon támogatást az iskolától problémáinak megoldásához; 

• együttműködhessen a pedagógusokkal gyermeke nevelésében. 

 

A szülők döntési jogkörébe tartozik: saját szervezet létrehozása 

 

Kötelező véleményt kérni: 

• az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál 

• a tanév helyi rendjével kapcsolatosan 

• az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés előtt 

• az intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatosan, a fenntartói döntés előtt. 

 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Az iskolában a nevelő és oktató A partnerközpontú hálózat Közös gondolkodás, a felelősség 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

munka segítése, a nevelőtestület, 

a szülők és a tanulók, az 

intézmény-fenntartó, intézmény 

működésében érdekelt más 

szervezetek együtt-működésének 

előmozdítása. 

kiépítése. vállalása. 

Tanulóink többsége különböző 

társadalmi és természeti 

környezetből érkezik. Ezért 

különösen fontos a szülői 

közösségek kialakítása és 

fejlesztése. Nagyon sok a 

hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, vagy csonka 

család, és az ő érdekeiket nehéz 

feladat összefogni. 

Az iskola segítséget adhat: 

• rendezvények 

megtartásához, 

• hasznos hulladék 

gyűjtéséhez, 

• akciók, kulturális programok 

szervezéséhez. 

Ki kell alakítani az iskola és a 

környéken lakók barátságos, 

kölcsönös segítségnyújtáson 

alapuló kapcsolatát. 

A szülők szervezett 

együttműködése törvény adta 

jogaik és kötelességeik érvényre 

juttatására. 

Szülői munkaközösség (SZMK) 

• dönt saját szervezeti és 

működési rendjéről. 

• feladata az iskolai és családi 

nevelés összehangolása, 

vélemények és javaslatok 

közvetítése az iskola felé, 

• az intézményt segítő 

kezdeményezések, munkák 

szervezése, mozgósítás az 

iskolai rendezvényekre, 

pályázatok írása, 

• szülők közötti 

kapcsolattartás, 

• vezetőit az igazgató 

összehívhatja, ahol 

tájékoztatást ad az 

intézmény munkájáról, 

feladatairól, aktuális 

problémákról.  

Az iskola életének ne csak 

szemlélői, hanem aktív 

résztvevői legyenek a szülők. 

Ismerjék meg a szülők az iskola 

helyzetét, céljait, feladatait, 

terveit, és az elért eredményeket. 

Igazgatói tájékoztatás a szülői 

összejövetelek alkalmával: 

• tanévnyitó ünnepély, 

• tájékoztató értekezletek 

(évente két alkalom), 

• évzáró ünnepély 

• a tanulmányi év értékelése, 

• jutalmak, oklevelek 

kiosztása. 

A szülők legyenek jól 

tájékozottak az iskola életéről. 
Konstruktív véleményükkel 

segítsék az iskolai munkát. 

A szülők nevelő munkájának 

intenzívebbé tétele. 
A szülők elméleti és gyakorlati 

pedagógiai ismereteinek 

fejlesztése. 
Az iskola és a család pedagógiai 

törekvéseinek összehangolása. 

 

Szülői értekezlet 
3 alkalom/év) 

• Az azonos osztályba járó 

tanulók szülei számára az 

osztályfőnök tartja. 

• A szülők tájékoztatást 

kapnak a tanév rendjéről, az 

aktuális feladatokról. 

Legyenek tájékozottak a szülők 

gyermekük osztályával 

kapcsolatban. 
Kapjanak használható segítséget 

a gyerekek problémáinak 

megoldásához. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

• Az osztályfőnök beszámolót 

tart az osztály tanulmányi 

eredményeiről, 

magatartásáról, 

szorgalmáról, a munka 

körülményeiről, a nevelést 

segítő és gátló tényezőkről. 

• Az osztály sajátos 

pedagógiai-pszichológiai 

problémáit alapul véve az 

osztályfőnök tartson előadást 

a nevelés minden fontos és 

időszerű kérdéséről.  

• A szülőkkel beszélje meg a 

hallottakat, s közösen  

tűzzenek ki feladatokat 

nevelőmunkájuk irányára  

vonatkozóan.  

• Rendkívüli szülői értekezlet 

hívható össze, ha a szülők 

vagy pedagógusok ezt kérik. 
 

A tanuló körülményeinek 

objektív megismerése. 
 

Szükség esetén az osztályfőnök 

esetleg családgondozóval 

családlátogatásra megy. A 

családlátogatás keretében 

lehetőség nyílik 

környezettanulmány végzésére. 

Ez alkalomból a következőket 

vizsgáljuk: 

• szociális helyzet, 

• a tanuló helye a lakásban, 

• családi légkör, 

•  a gyermek helyzete a 

családban, 

• nevelési elvek,  

• konkrét nevelés (testi, 

értelmi, erkölcsi, esztétikai), 

• a család véleménye az 

iskoláról, a pedagógusokról, 

• a gyermek iskolai  

• munkájának támogatása  

• a szülő részéről. 

A látogatás hatása úgy 

befolyásolja a szülőket, hogy 

tudatosuljanak bennük nevelési 

feladataik, s a család életében 

megvalósuljanak az eredményes 

nevelés feltételei. 

Közvetlen kapcsolat kialakítása 

pedagógus és szülő között.  

 

Fogadóórák tartása 

• Szaktanári fogadóóra  

• Rendkívüli fogadóóra (a 

szülő vagy pedagógus külön 

kérésére) a kialakult 

különleges helyzet azonnali 

megoldására. 

• Igazgatói fogadóóra. 
 
A szülőkkel való találkozás 

Emberi, bizalmon alapuló, 

őszinte kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

alkalmával 

• Meg kell erősíteni a családi 

nevelés és a gyermek 

pozitívumait, és erre 

alapozva kell a hibák 

kijavítását megkezdeni. 

• Őszinte légkört kell 

kialakítani, hogy a szülő 

elmondhassa a véleményét; a 

családról megtudott adatokat 

titkosan kell kezelni. 

• Együttműködési területet 

kell keresni a szülőkkel.  
Az iskola és a család közti 

állandó, naprakész 

kapcsolattartás. 

Írásbeli tájékoztatás 

(tájékoztató füzet) 
Érdemjegyek beírása: 
a tanár feladata (szóbeli feleletet 

aznap, az írásbelit a kiosztás 

napján). 

• Szorgalommal, kapcsolatos 

közlemények. (dicséretek, 

elmarasztalások) 

• Szülői értesítések, 

meghívók. 

• A szülők közlései, 

igazolások. 

• Telefonos kapcsolat olyan 

sürgős esetekben, ami  

• nem tűr halasztást. 

A szülők tájékozottak legyenek 

gyermekük iskolai életével 

kapcsolatban. 
Tisztában legyenek azzal, hogy a 

pedagógusokat a szülőkkel 

azonos célok vezérelik. 

A szülők lássák gyermeküket 

iskolai körülmények között. 
Nyílt napok szervezése a 

szülőknek 

Minél többféle tanóra 

bemutatása, hogy a szülők minél 

többféle helyzetben láthassák 

gyermeküket. 
Érzékeljék a tanuló helyét  
az osztályközösségben. 
Érezzék a tanórák légkörét. 

Gyermekük megítélése reálisabb 

legyen.  
Fontos mutató számunkra a 

részvételi arány. 

Az iskola mutassa be a nevelő-

oktató munka sikereit. 
Különböző korábbi programok 

sikeres szereplőinek, versenyek 

(nem csak iskolai) 

helyezettjeinek bemutatója. 
Kiállítás 

• Tanulók munkáiból: a 

legszebb (legjobb) rajzok, 

kézműves munkák.  

• Versenyeken szerzett díjak, 

oklevelek, trófeák 

bemutatása. 
Szakmai konferencia: 
Bemutató órák és foglalkozások 

az érdeklődő kollégák és szülők 

számára. 
Magas színvonalú szakmai 

A szülő: 
- tudjon tájékozódni gyermeke 

helyéről az iskolában,  

- ismerje meg gyermeke 

tehetségét. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

előadások és 

szekciófoglalkozások. 
 

 

 

 

 
Váljanak széles körben ismertté 

a környéken ill. szakmai 

berkekben az intézmény szakmai 

munkájának eredményei  

 

 

 
Teremtsen oldott hangulatú 

találkozást a tanulók, szülők és a 

nevelőtestület között. 

További programjaink: 

• farsang,  

• egészségnap, 

• karácsony, 

• kirándulások, 

• évszakonkénti játszóház, 

• iskolanapok, 

A közös programok erősítsék 

meg a sokoldalú kapcsolatot. 
A szülők érezzék a pedagógus 

gondoskodását, megértését, 

szeretetét gyermekük iránt. 

  

 7.4. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

A partnerek lehetnek belső és külső partnerek, valamint közreműködők 

• Belső partnerek, akik a nevelés- tanítás- tanulás folyamatában közvetlenül részt vesznek: 

diákok, szülők, munkatársak, fenntartó. 

• Külső partnerek, akik a folyamatban áttételesen vesznek részt: társintézmények igazgatói, 

munkatársai, együttműködő civil szervezetek vezetői, tagjai. 

• Közreműködők: a törvényességet előíró és felügyelő hatóságok, szakmai segítséget nyújtó 

intézmények. 

 

A partnerek kiválasztásának elvei a következők voltak: 

• Kinek, vagy kiknek az elégedettsége lehet fontos az intézményszámára? 

• Mely partnerek elvárásai irányíthatják a szakmai célok kitűzését? 

• Kik azok, akik leginkább segíthetik ötleteikkel az intézmény fejlesztését? 

 

A partnerekkel való kapcsolattartás formái: 

• megbeszélés 

• elégedettségi kérdőív 

• közös rendezvények, programok 

• szakmai és módszertani egyeztetés a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók 

előrehaladása érdekében 

• tehetségsegítés 

• szerződések, együttműködések megkötése 

• konferenciák, tehetségnapok szervezése 

• projektekben együttműködés 

  

Partnerek igény- elégedettség mérése 

Az intézményi működés alapfeltétele, sőt létfeltétele, hogy jó kapcsolatot tartson fenn a 

társintézmény vezetőkkel, hiszen az oktatás helyszínét bérleti szerződések megkötésével tudjuk 

biztosítani. A jó kapcsolat biztosítékai a kölcsönösség, a két intézmény érdekeinek egyidejű szem 
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előtt tartása, a jó kommunikáció, személyes kapcsolatok, a másik intézmény értékeinek tisztelete, 

megbecsülése. 

Mindezek alapja a megbízhatóság, a tisztesség, a kiszámíthatóság és korrektség. 

A fentiek miatt folyamatosan kell tájékozódnunk partnereink véleményéről, és azokat be kell építeni 

az iskola munkájába, nevelési programjába. 

A megkérdezettek száma: osztályonként két-két fő, a külső partnerek esetén 1 fő. 

 

Az igény-és elégedettség mérés módszere: kérdőív, beszélgetés, tárgyalás, egyeztetés. 

 

A partneri igények elemzése 
Az intézmény a partnerek igényeiből levont következtetések alapján meghatározza elérendő 

céljait. 

A célok meghatározásához fontossági szempontokat kell figyelembe venni. 

A törvényességi szempontok nem hagyhatók figyelmen kívül az igények teljesítése közben. 

 

Kommunikáció a partnerekkel 

A kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ-és 

energia-csere –folyamat. 

 

A kommunikáció tartalma azonban nemcsak információ, ismeret, gondolat lehet, hanem 

érzéseket, értékeket, energiát is közvetítünk általa. Akkor teljesedik ki igazán, ha a kommunikáció 

nemcsak kifejezi, hanem alakítja is az emberi kapcsolatokat, azok minőségét. 

 
Az intézményt a külső kapcsolatokban (önkormányzat, megyei, országos, nemzetközi szervezetek) az 

igazgató képviseli. 

Az igazgató és a helyettes a feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervezetekkel, intézményekkel. 

Konkrét feladat esetén az intézmény oktatói is szerepet kaphatnak a kapcsolatok építésében, ápolásában. 

 

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

• a települések oktatási, közművelődési intézményeivel, 

• valamint az önkormányzattal és annak kulturális bizottságával. 

• a volt növendékek középfokú szakirányú iskoláival 

• a volt növendékeken keresztül a szakirányú egyetemekkel  

• azokkal a közismereti iskolákkal, ahová a növendékeink járnak, 

• az AME Egyesülettel, 

• A MAMOSZ-szal 

• Tehetségpontunk kapcsán a Magyar Géniusz Projektirodával,  

• más Tehetségpontokkal. 

• Figyelemmel kísérjük a B-A-Z Megyei Kormányhivatal útmutatásait, a MÁK munkatársaival is 

hivatali kapcsolatban vagyunk. 

 

 

8. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

A tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt lehet letenni.  

 

 Különbözeti vizsga  

 

Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló, aki magasabb évfolyamba kéri a felvételét.  

A különbözeti vizsga képességfelmérésből, az előző évfolyam anyagának számonkéréséből áll. A 

különbözeti vizsgáról jegyzőkönyv készül.  

A különbözeti vizsga eredményét a bizonyítványba a különbözeti vizsga dátumával kell bejegyezni és a 

megjegyzés rovatba a különbözeti vizsga tényét be kell jegyezni.  

Különbözeti vizsga szervezése a tanév rendje szerinti időpontban lehetséges. Különbözeti vizsgát az 

előképző évfolyamain nem kell szervezni. 
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 Osztályozó vizsga  

 

Ha a tanuló a tanítási év közben a tananyagot hamarabb teljesítette, lehetőség van a differenciált oktatás elvei 

szerint a következő év tananyagát tanulni. Ebben az estben a tanuló, év végén két év anyagából összevont 

vizsgát tehet.  

 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a 

tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót.  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tenni, ha  

 felmentették a tanóra foglalkozásokon való részvétele alól  

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

 

Az osztályozó vizsgát a tanév rendje szerint kell megtartani.  

 

 Felsőbb osztályba lépés  

 

Az alapfokú művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt 

sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott.  

A művészeti iskola legmagasabb alapfokú osztályát eredményesen elvégző tanuló alapvizsgát tehet, a sikeres 

vizsgát követően a továbbképző évfolyamába léphet.  

A továbbképző elvégzése után a tanuló alapfokú záróvizsgát tehet. Az alapfokú művészeti vizsga és a 

művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit a Helyi tanterv részletezi. A művészeti vizsgára a 

gyermek és a szülő írásban jelentkezik, az iskola regisztrálja ezt a szándékot, majd értesíti a szülőt és a 

tanulót a vizsga időpontjáról, körülményeiről.  

 

 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban  

 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az igazgatótól legkésőbb 

május 10. napjáig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az osztálynak tanulójaként 

folytathassa.  

 

 Félévi, év végi vizsga  

 

Táncművészeti ág:  

-Félév végén, a végzett anyagból összefoglaló jellegű nyílt tanszaki beszámoló tartása vizsgaelnök vagy 

vizsgabizottság előtt, amelyen a szülők is részt vehetnek.  

-Tanév végén nyílt vizsga színpadi körülmények között a végzett anyagból vizsgaelnök vagy 

vizsgabizottság előtt, amelyen a szülők is részt vehetnek.  

A szaktanár döntése alapján bemutató előadás, nyilvános produkció révén is számot adhatnak 

tudásukról a tanulók. Lehetséges beszámoltatási formák: szereplések, versenyeken, fesztiválokon, 

találkozókon való részvétel.  

 

Szín- és bábművészeti ág:  

-Félév és tanév végén, a végzett anyagból összefoglaló jellegű nyílt tanszaki beszámoló tartása 

vizsgaelnök vagy vizsgabizottság előtt, amelyen a szülők is részt vehetnek.  

-A szaktanár döntése alapján bemutató előadás, nyilvános produkció révén is számot adhatnak tudásukról 

a tanulók.  

Lehetséges beszámoltatási formák: szereplések, versenyeken, fesztiválokon, találkozókon való részvétel.  

 

Képző- és iparművészeti ág:  
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Az ismeretek számonkérésére elsősorban a tanítási órákon kerül sor. Vizsga nincs. A tanulmányi 

munka értékelése az évközi munka és az év végi kiállításra készített önálló munkák, illetve esetleges 

pályázati munkák alapján történik.   

A tanuló félévi osztályzatát a tanár állapítja meg az előző félév érdemjegyei alapján.  

Tanév végén az osztályzatot a hó végi jegyekre tekintettel  a szaktanár állapítja meg, s a nevelőtestület - 

amely dönt a magasabb évfolyamba lépésről - hagyja jóvá.  

 

 

 
A művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga általános követelményei 

A vizsga az Alapfokú Művészetoktatás Alapprogramjára épül. 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

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

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

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

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. Vizsgára jelentkezni 

az alapfok 6. évfolyam II. félév kezdetén lehet legkésőbb március 15- ig. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás alapprogramja figyelembevételével 

kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 

vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható 

legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 

amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 

egyéni versenyzőként, illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet 

tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a 

vizsga alól felmentés adható. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható grafika és festészet 

alapjai tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

beszéd - és vers, zene és ének vagy mozgás és tánc tantárgyakból megszerzett művészeti 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészeti iskola tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

Egyéb helyi szabályok 

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

tanártól igényelhet. 

• A vizsgára jelentkezés határideje: tárgy év március15. 

• 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 kiadott értékelési lapon történik. 

• A kérdező tanár a főtárgyi tanár 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül. Az iskolai SZMSZ mellékletében található a  

      HON Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmazott jegyzőkönyvminta. 

Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit és témaköreit külön vizsgaszabályzatban rögzíti az 

intézmény. 
 

 

 

9. A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 
 

 Jogviszony létesítése 

A HON Művészeti Iskolával az a tanuló létesíthet tanulói jogviszonyt, aki felvételét írásban (az előírt 

jelentkezési lapon) kérte, a felvétellel kapcsolatos helyi követelményeknek eleget tesz és szakmailag 

megfelel.  

 Beiratkozásnál a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek részt vesz-e más művészetoktatásban, 

illetve a Nkt. 83.§ (2) alapján a térítési díj/tandíj fizetési kötelezettségről tájékoztatni kell. A felvétel 

rendjét az iskola igazgatója határozza meg. 

 

A jelentkezési lap benyújtásának ideje: május hónapban, továbbá szeptember hónap 15-ig. Pótjelentkezés 

szervezhető szeptember 15-30 között. 

 

Mivel a jelentkező tanulók ismeretei, felkészültsége eltérő lehet, így lehetőség van arra, hogy a jelentkező 

tanulmányait ne az előképző évfolyamok első évfolyamán kezdje meg, hanem a tudásának, 

felkészültségének, korának megfelelő szinten,  az alapfokú évfolyam valamelyikén. A miniszteri rendelet 

alapján a jelentkezőt a bizottság javasolja, hogy melyik évfolyamra vegyük fel. 

 

Más alapfokú művészetoktatási intézményből érkező tanulók átvétele történhet:  

• az elvégzett évfolyamok figyelembevételével, a következő évfolyamra történő felvétellel  

Új tanuló felvételéről az iskola igazgatója az engedélyezett tanulói létszám, az indítható csoportok számának 

figyelembevételével dönt. 

 



 
 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

HON Alapfokú Művészeti Iskola  

  
   

 

54  

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi 

időponttól kezdve gyakorolhatja. Az új tanulók mellett a már felsőbb évfolyamokba járó diákok is minden 

tanévzárót követően újra beiratkoznak intézményünkbe. 
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10. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-

OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközöket és felszereléseket az alapfokú 

művészetoktatás tekintetében 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. számú mellékletében előírtak 

szerint határoztuk meg. 

 

TÁNCMŰVÉSZET 

(moderntánc, társastánc, néptánc, tanszak) 
 

 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek  
 

 

3. tanterem a csoport, illetve az együttesek létszámának 

figyelembevételével, az iskola munka 

rendje szerint az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz szükséges 

számban 

más művészeti ágakkal, tanszakokkal 

közös helyiségként is kialakítható, ha a 

tanulók és a csoportok száma azt 

lehetővé teszi 

 

 
4. 

 
táncterem 

 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 
figyelembe vehető más célra létesített, 

de funkciójának megfelelő, a többcélú 

hasznosítás szempontjai szerint 

kialakított nagyméretű terem is 

. tanári öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

nemenként 1 

 

6. tanulói öltöző, tusoló iskolánként (székhelyen és telephelyen) 

nemenként 1 

 

7. kellék- és jelmeztár 

vagy 

kellék- és 

jelmeztároló 

iskolánként 1 jelmezek, viseletek számára 

8. Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

9. Tanterem   

10. tanulói asztalok, 

székek 
tanulók létszámának figyelembevételével  

11. tanári asztal, szék tantermenként 1  

12. eszköztároló 

szekrény 
tantermenként 1  

13. Tábla, vagy flipchart tantermenként 1 elméleti órák helyiségébe 

14. CD lejátszó tánctermenként 1  

15. televízió, digitális 

kamera, DVD 
lejátszó 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

16. szeméttároló helyiségenként 1  
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17. Táncterem  a tanszaknak megfelelő burkolattal 

(fapadlózat, laminált padlózat, 

sportpadló, fapadlózat balett- 

szőnyeg borítással) 

18. Zongora, pianínó, 

vagy elektromos 

zongora 

1 korrepetítor alkalmazása esetén 

19. zongoraszék  korrepetítor alkalmazása esetén 

20. rögzített, vagy mobil 

tükör 

  

21. Rögzített, vagy 

mozgatható balett 

rudak 

tanulók létszámának figyelembevételével a tanulók kora szerinti magasságba 

függesztve, a balett tanszakon 

22. Jelmezek, viseletek, 

kellékek 

iskolánként a tanított tanszakoknak és a tanulói 

létszámnak megfelelően 

 

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

2. Műhely (a vizuális alapozó 

gyakorlatok, vizuális alkotó gyakorlat, 

a grafika és festészet alapjai ésa 

tanszaki műhelygyakorlat termei) 

a vizuális alapozó gyakorlatok, a 

vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai, a rajz-festés- 

mintázás tantárgyak és a tanszaki 

műhelygyakorlat azonos teremben is 

megtarthatók. 

a műhelyterem igénye: jól 

szellőztethető, fűthető, megfelelő 

természetes és mesterséges 

fényviszonyt biztosító, 

sötétíthető, amelynek 

alapterülete tanulónként legalább 

1,5–2 m2
 

3. Valamennyi tanszak és a kötelező 

közös tantárgyak alapvető eszközei (a 

vizuális alapozó gyakorlatok, vizuális 

alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai tantárgyak) 

  

4. Projektor vagy diavetítő iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

5. Tanári laptop iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

6. Videó-felvevő iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

7. Fényképezőgép iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

8. Fénymásoló iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

9. Szkenner iskolánként székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

10. Égetőkemence iskolánként 1  

11. Grafikai prés iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

legalább A/3-as méret lehúzására 

alkalmas méretű 

12. Mobilizálható installáció iskolánként 1  

13. Archívum iskolánként székhelyen az éves 

munkát bemutató anyag, eredeti vagy 

digitálisan archivált tanulómunkákból 

az eredeti tanulómunkák 

tárolására, illetve digitális 

archívum 

14. Tanulói asztal, szék az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 
mennyiségben 
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15. Zárható tároló szekrény termenként 1  

16. Szárító-tároló polc iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

17. Mobil lámpa iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 2 

 

18. Rajztábla A/2 – A/3 méretben az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

19. Elektromos főzőlap iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

20. Festékfőző-keverő edények iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 2–3 

 

21. Vasaló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

22. Varrógép iskolánként 1  

23. Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, 

rajzszén, pasztell vagy zsírkréta, tus, 

karctű 

  

24. Gumihenger   

25. Különböző papírok, kartonok   

26. Festő eszközök: ecsetek, vizes edény, 

vízfesték, tempera, spaklik, kések 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

27. Mintázó eszközök, mintázó fák műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

28. Konstruáló eszközök: olló, snitzer, 

ragasztószalag, rögzítőeszközök 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő mennyiségben 

 

29. Kézi szerszámok: kalapács, fogó, ár, 

fűrész, véső, kés, reszelő, drótkefe 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő arányban 

 

30. Mérőeszközök: vonalzó vagy 

szalagmérce 

műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő arányban 

 

1. Gyűjtött tárgyak, modellek, drapériák 

(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg foglalkoztatott 

csoportlétszámok 

figyelembevételével 

 

32. Szemléltető anyag: képek, könyvek, 

CD, DVD) 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) a foglalkozások 

szükséglete szerint 

 

33. Grafika és festészet tanszak speciális 

eszközei (valamennyi tanszak és a 

kötelező tantárgyak fenti alapvető 

eszközein felül) 

  

34. Munkaasztal, szék műhelyenként az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók létszámának 

megfelelő számban 

önálló tanszaki műhely esetén 

35. Rajztábla az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfokon A/3, továbbképzőben 

A/2 méretben 

36. Festőállvány a helyi tantervnek megfelelően az 

egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő számban 

továbbképző évfolyamokon 

37. Festőalapok: farost táblák, vásznak, 

kartonok 

az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 
mennyiségben 

továbbképző évfolyamokon 
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38. Linómetsző készlet az egyidejűleg foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfok 4. évfolyamtól 

39. Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

40. Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

41. Grafikai lapok: kartonok, papírok, linó, 

fém vagy műanyaglap 

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

42. Grafikai anyagok: linó festék, 

szitafesték 

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

 

43. Zárható vegyszertároló iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok használata 

esetén 

 

 

SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. próbaterem a tanszakok és a tanulók számának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 

számban 

A művészeti ágak, tanszakok közös helyiségeként 

is kialakítható, ha az funkciójának megfelelő, 

illetve a tanulók és a csoportok száma azt lehetővé 

teszi. Akadálymentes, szabad tér a 
tanulólétszámnak megfelelően, tanulónként 

legalább 3 m2.A terem legyen jól szellőztethető, 

fűthető, sötétíthető, fa- vagy műanyag burkolatú 

padlózattal 

4. gyakorlati műhely a tanszakok és a tanulók számának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint, az 

egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 

számban 

bábművészeti tanszaknál 

5. jelmez-, kellék- és 

díszlettár 

tanszakonként 1 tanszakok közös helyiségeként is kialakítható 

6. Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

7. próbaterem   

8. mozgatható dobogók telephelyenként 1 színpad összeállítására alkalmas mennyiségben 

9. tábla, vagy flipchart próbatermenként 1 elméleti órák helyiségében 

10. sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

 

11. CD-lejátszó próbatermenként 1  

12. televízió, projektor 

vagy DVD-, illetve 

video lejátszó 

próbatermenként 1  

13. paravánok próbatermenként 1 bábművészeti ágnál 

14. egészalakos tükör próbatermenként 1  

15. videokamera szélhelyen és tagintézményben 1  

16. egyszerű ritmus és 

dallamhangszerek, 
próbatermenként 1 készlet Csoportlétszámnak és az egyidejűleg megtartott 

foglalkozások számának megfelelő számban ang-, 

zörej-, és zajkeltő eszközök 

17. Báb- és díszletkészítés  
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 gyakorlati műhelye  

18. tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1 

19. varrógép műhelyenként 1 

20. tároló szekrények, 

ládák, kosarak 
műhelyenként 1 

21. bábtartó állvány műhelyenként 1 

22. kéziszerszámok tanuló létszámnak megfelelően 

23. zárható vegyszertároló műhelyenként 1 
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III. HELYI TANTERV 
 

 

1. HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
Készült a Nemzeti Köznevelési törvény (2011. CXC. törvény) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 7-9. § 

alapján.  

A választott kerettanterv és a helyi tanterv 

Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM alapján a 2011/2012-es tanévtől a HON Alapfokú Művészeti Iskola felmenő 

rendszerben vezette be a Helyi Tantervét. A Rendelet hatályon kívül került, 2020. február 08-ától az 

Alapfokú Művészetoktatás Alapprogramja van érvényben, amely módosításra került.  

A 2022. augusztus 23-án megjelent módosított Alapfokú Művészetoktatás Alapprogramja alapján 

átdolgozott Helyi Tanterv előírásai szerint indul a nevelő-oktató munka 2022. szeptember 1-étől, a HON 

Alapfokú Művészeti Iskolában.   

1.1 A tartalmi szabályozás fogalmi rendszere 

A tantervi program és követelmény 

A tantervi program és követelmény a pedagógiai programon belül a helyi tantervek és a tantárgyi 

programok kidolgozásának alapdokumentuma, mely együttesen határozza meg a nevelő-oktató munka 

közös céljait. Művészeti áganként tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, közös, az egyes 

tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési feladatokat, a tananyagtartalmat és az elérendő tudásszintet. 

 

Digitális pedagógia 

A hagyományos és a konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak 

fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási mód, módszer. Alkalmazása során a gyerekek számítógép, 

okostelefon, vagy más digitális eszköz használatával jutnak információhoz, annak feldolgozásával, 

egymással együttműködve keresik a válaszokat, értékelik a megszerzett információkat és alkalmazzák 

azokat. 

 

E-learning (elektronikus tanulás) 

A jelenléti tanítási-tanulási folyamat kiegészítője, vagy időszakosan használható eszközrendszere. Olyan 

oktatási szemlélet, amely magába foglalja a tanítási-tanulási folyamat információs és kommunikációs 

eszközökkel támogatott formailag és tartalmilag is újszerű formáját.  

A hagyományos tananyag egy részét alkalmassá teheti a távolléti tanulásra.  

 

Információs és kommunikációs technológia (IKT) 

Minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, amely alkalmas, arra, hogy a tanítás-tanulás 

folyamatába felhasználják. 

 

IKT-val támogatott óra 

Olyan óra, foglalkozás, melyen alkalmazásra kerülnek az IKT- alapú módszerek, taneszközök. 

 

IKT-alapú eszközök 

Számítógép, számítógéphez kapcsolódó audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök  

(pl. projektor, hangosítás, kamera, digitális fényképezőgép, különféle digitális adathordozók), aktív tábla, 

szavazógép, számítógéphez kapcsolt mérési eszközök, hordozható eszközök: kézi számítógép, mini 

audio-vizuális eszközök). 
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Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, (nevelés, 

közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés, szakspecifikus képességek) a személyiséget alkotó képességek 

(személyes, szociális) és a speciális művészeti ágakra jellemző képességek kompetencia alapú (ismeret, 

képesség, attitűd, módszer) fejlesztését. Kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztését teszi 

lehetővé az adott művészeti tevékenység. A művészeti oktatásban a pedagógiai folyamat különböző 

aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az 

egyes évfolyamok követelményeit. 

 

Helyi tanterv 

A helyi tanterv az alapprogram alapján készül, amelyet az iskola pedagógiai programjában kitűzött 

céljainak, alapelveinek megfelelően készít el.   

 

Holisztikus szemléletű pedagógia 

A holisztikus szemléletű pedagógia olyan nevelés, fejlesztés és oktatás, amely az embert a maga 

teljességében: testi, lelki, szellemi és szociális egységében szemléli.  

 

Holisztikus értékelés 

A holisztikus értékelési szemléletű értékelés figyelembe veszi a tanulás elméleti, viselkedési, szociális és 

érzelmi vonatkozásait, a tanuló körülményeit, meghatározza a tanulási folyamat következő lépéseit, a 

tovább haladás útját. 

 

Jó gyakorlat 

A jó gyakorlat a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten megjelenő, 

szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, 

eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy 

ezek együttese. A jó gyakorlat A köznevelési intézmény működését és az intézmény nevelési-oktatási 

feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja. Megfelel a köznevelés fejlesztésére vonatkozó szakmai 

kritériumoknak, az ágazati és intézményi szabályozó dokumentumoknak. Jogtiszta, alkalmazása 

dokumentált, eredménye és hatása mérhető, működése fenntartható. 

 

 

Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, attitűdök 

rendszerének alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak. 

Személyes kompetenciák: érzelmi és kognitív tényezők 

Szociális kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés, szabálykövetés, 

felelősségvállalás, kezdeményezés 

Szakmai kompetenciák: a művészeti ág tevékenységrendszeréhez kapcsolódó szakmaspecifikus 

képességek 

Módszerkompetenciák: mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, munkamódszer, munkastílus 

 

Követelmény 

A tanulói teljesítmény és tovább haladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer. 

A tantervi program és követelmény a művészeti ismeretek felfedezésére és ezzel párhuzamosan azok 

gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulók készségeit, a tevékenységek széles 

körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni. 

 

Kulcskompetenciák 

Az Európai Unió ajánlása szerinti és a hazai sajátosságokat figyelembe vevő, a NAT által meghatározott, 

és a tanulási területeken átívelő kulcskompetenciák: 

- a tanulás kompetenciái 

- kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi, idegen nyelvi 

- digitális kompetenciák 

- matematikai gondolkodási kompetenciák 

- személyes és társas kompetenciák 
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- kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

- munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

A művészetoktatás kiemelten foglalkozik a kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetencia 

fejlesztésével, és jelentős szerepet tölt be a többi kompetenciaterület fejlesztésében. 

 

Projektpedagógia 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, melynek középpontjában egy komplex jellegű 

problémafelvetés áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex módon 

dolgoznak fel. Az egyéni és a csoportos munkaforma egyaránt jellemzi. A munkafolyamat eredménye a 

produktum. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és közös tevékenységére épít. Fő 

jellegzetessége a szabadság és önállóság. Kilép a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből, 

valamint az iskolai környezetből. Az ismeretszerzés alkotó módon történik, az ismereteket a tanulók 

szerzik meg, a pedagógus facilitátorként segíti a munkát. 

 

Tehetséggondozó program 

Az óraterv keretében megvalósítható, a helyi tantervhez kapcsolódó tematika alapján működő fejlesztés, 

amely egyéni, páros, kis- és nagycsoportos formában szerveződik. A művészeti ágnak megfelelő 

tehetségkoncepció alapján kerülnek a tehetségígéretek a programba, a speciális képességmérésre épülő 

beválogatást pszichológiai mérés is támogathatja. A program éves munkaterv alapján működik, amelyben 

több pedagógus és külső szakember is részt vehet. Célja a tehetségígéretek fejlesztése, a tananyag 

gazdagítása, dúsítása, új tartalmak beépítése. A program kimenete valamilyen alkotás, produktum 

nyilvános bemutatása. A program megvalósítását tehetséggondozó naplóban rögzíti a pedagógus. 

 

Tanmenet 

Tananyagközpontú tervezés, amelyben a pedagógus a tananyagtartalmat időrendben, a tanév egészére 

határozza meg. 

 

Tematikus terv 

Folyamatközpontú tervezés, a pedagógus az adott tanév komplex tananyagának elemzését (tartalmi, 

nevelésközpontú, didaktikai) követően, a tananyagot tematikai egységekre bontja, amelyhez óraszámokat 

rendel. A tematikai egység a csoportösszetétel (életkor, összevont évfolyam, egyéni igények szükségletek, 

egyéni és közösségi jellemzők) figyelembevételével készül, tartalmazza a célokat (nevelési, szakmai, 

fejlesztési), a tananyag kompetencia alapú feldolgozását, a pedagógiai és szakmai módszertani 

eljárásokat, tanulásszervezési technikákat, a tanulói tevékenységek, a motiváció megtervezését, az 

elérendő tudásszintet, az ellenőrzés és értékelés módját, valamint a tovább haladás útjának kijelölését. A 

tematikai egységek résztémára bontása eredményei a tematikai egység tanórai lebontását. Olyan korszerű 

tervezés, amely adaptivitást, rendszerszemléletet és reflektív szemléletet követel. 

 

Tematikus közösségi alkalom 

Az informális, non formális tanulást elősegítő tanórán kívüli, élményközpontú tevékenység, amely során 

egy választott témakört dolgoznak fel a tanulók a pedagógus, vagy pedagógusok által kidolgozott 

tematika szerint. Középpontban a tanulói tevékenység, a felfedezés és a tanulói alkotótevékenység áll. A 

projekthez hasonlóan a pedagógus facilitátorként vesz részt a megvalósítási folyamatban. 

 

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 szakmai 

kompetenciáit, valamint módszerkompetenciáit fejleszti.   

 

Tanszak 
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Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom, az adott művészeti ág sajátosságai alapján összerendezett, 

egyedi szakmai tananyagot tartalmazó tantárgycsoport. 

 

Tantárgy 

A művészeti ág tantervi programjában meghatározott tananyag egysége.  

Az intézménytípusra jellemző tantárgyi csoportosítás: 

- Főtárgy - a művészeti ág tantervi programjában elsődlegesenként megjelölt tantárgy, 

- Kötelező tárgy - Kötelezően választható tantárgy - a főtárgy tananyagának feldolgozásához, 

elmélyítéséhez szükséges tantárgy, 

- Választható tantárgy - a főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy  

 

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 tananyagtartalom részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy 

évfolyamokra bontott legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit.  

 

Óraterv 

A 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, lehetőséget teremtve a csoportos, kiscsoportos, 

vagy egyéni tehetséggondozásnak, esélyteremtő felzárkóztató foglalkozásoknak, vagy a tananyag tartalmi 

gazdagításának. 

 

Taneszköz 

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az 

oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy vagy digitális oktatási segédanyag. A taneszközök lehetnek 

hangszerek, tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök, nyomtatott vagy digitális tanári és 

tanulói segédletek, oktatástechnikai taneszközök, az online oktatást támogató digitális eszközök, anyagok 

és egyéb eszközök. 

 

Tanév végi vizsga 

A művészeti ágnak és a művészeti iskolai gyakorlatnak megfelelő nyilvános bemutató, melyen a tanuló az 

adott tanév szakmai eredményeiről ad számot. A megvalósításához szükséges helyszíni körülményeket, 

eszközöket, installációt, hangszereket, jelmezeket, viseleteket az iskola biztosítja.  

 

Vizsgakövetelmények 

A tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas 

kritériumrendszer az oktatás szakaszainak határain. A sikeres alapfokú művészeti vizsga a tovább haladás 

feltétele, a művészeti záróvizsga a 12 éves képzés ünnepélyes záróeseménye. Az alapfokú művészeti 

vizsga és a művészeti záróvizsga a tanév végi vizsgával együtt is megszervezhető. 
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1.2. Az Alapprogram által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, 

továbbá az Alapprogramban meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai 

foglalkozások meghatározása 

Részletesen az egyes művészeti ágak, tanszakok tantárgyi és óratervi óráinál található. 

 

 

1.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A művészetoktatás gyakorlat orientált, ezért tankönyv használata a képzés során nem szükséges. Az 

iskola nem ír elő kötelező tankönyvet a tanulók számára.  

Az alapfokú művészetoktatás néptánc, moderntánc, társastánc, színjáték és képzőművészet–grafika-

festészet tanszakai számára a tananyaggal harmonizáló tankönyv eddig még nem készült.  

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, tankönyvvé nem nyilvánított 

szakkönyvek kiválasztásának elvei csak általánosságban határozhatók meg.  

A szakmai könyvek a pedagógusok rendelkezésére állnak.  

Ezen ponthoz tartozó meghatározások a Helyi tanterv aktuális részében a tanszakoknál találhatók.  

 

 

1.4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályai 

 

A választható tantárgyak a Helyi tanterv aktuális részében a tanszakoknál találhatók.  

Iskolánkban a szabad pedagógusválasztás alapvetően érvényesül.  

Az intézményünkbe jelentkező tanulók jelentkezési lapjukat közvetlenül a választott pedagógushoz adják 

le. A maximális létszám elérését követően csak akkor választhatja a tanuló a pedagógust, ha megfelelő 

jelentkező van újabb csoport indítására.  

A heti négy kötelező tanítási órán felül a tanulók szabadon választható tantárgyakat is tanulhatnak a 

tantárgyválasztás szabályai szerint.  

Heti négy kötelező tanítási órán felül további két óra térítési díj megfizetésével vehető igénybe, tandíj 

fizetési kötelezettség ebben az esetben nincs.  

A szabadon választható tantárgyak tanulásának feltételei:  

• minimum 15 fő jelentkezése  

• térítési díj megfizetése az adott tanévben május 31-ig  

 

 

1.5. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

Követelmények: 

• Számonkérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló 

tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. 

A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának 

segítése. 

• Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 

javítására. 

• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 
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egységében kell értékelni. 

• Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés 

mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli 

rangsorban elfoglalt helyét). 

• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján 

történő fejlesztése az irányadó elv. 

 

A tanulók teljesítményének értékelése, az értékelés formái 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelést tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel vagy 

szöveges minősítéssel értékeli. Az osztályozás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és 

elméleti eredményeiknek egybevetése alapján történik.  

A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén értékelni, osztályozni kell. A félévi és a tanév végi 

osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi munkáját, valamint a beszámolókon mutatott teljesítményét 

kell tükröznie.  

 

Az értékelés fajtái: 

• órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

• gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készségtárgyak 

teljesítményének értékelésére), 

• szülőknek üzenőfüzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy –esetleg – a 

kiemelkedően jó teljesítményért. 

 

 

Értékelési funkciók meghatározása 

• Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a pedagógusnak 

a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezéséhez. 

• Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak korrekciójához, a 

fejlesztési stratégiák kimunkálásához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak. 

Ebben az esetben a tanuló nem azért tanul, hogy jó jegyet kapjon, hanem maga a pedagógiai 

értékelés van a tanulásért, amely folyamatos és kölcsönös együttműködésen alapul. A tanári 

értékelés mellett jelentős szerepet játszik az ön- és a társ értékelése is. 

A tanár határozza meg a tanulói teljesítmény kívánatos szintjét, a konkrét célokat, gyűjti az 

információkat a tanulói teljesítmény alakulásáról. Az értékelési eszközök, eljárások, illetve a 

tanítási, tanulási technikák is flexibilisek, módosíthatók, alkalmazkodnak a tanulási 

szükségletek változásaihoz, így interaktívabb kapcsolat jön létre a tanuló és a tanár között. 

A formatív értékelési rendszerünk gyakorlat orientált, nem törekszünk az 

adminisztrációs terhek növelésére. Intézményünkben a leghatékonyabb módszernek 

a fejlesztő értékelést tartjuk. Célja, hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási 

szükségleteit és ehhez igazítsa a tanítást, és magát a tanulási folyamatot segíti. 

• Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, - egy-egy tanulási szakasz végén ad összegző 

tájékoztatást az elsajátított ismeretek eredményéről pedagógusnak, szülőnek, tanulónak egyaránt. 

 

Az osztályzatok a következők lehetnek: 

A képző-, színművészeti, táncművészeti ágban 

 

Az előképző 1. és 2. évfolyamában szöveges minősítéssel értékelünk: 

• Kiválóan teljesített        (aki tanári segítség nélkül, magabiztos tudással rendelkezik) 

• Jól teljesített                  (aki az anyagot magabiztosan tudja, de időnként tanári segítségre 

szorul) 

• Megfelelően teljesített  (aki nagy részben elsajátította az anyagot, a hiányosságai rövid időn 

belül pótolhatóak) 

• Felzárkóztatásra szorul  (aki nem tudta elsajátítani az anyagot) 

 

Az alapfok és továbbképző valamennyi évfolyamában az alábbi osztályzatokkal értékelünk:  

• Jeles (5):        aki ismeri, érti, tudja, reprodukálni képes a tananyagot, pontosan szabatosan 
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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. 

 

 

A szorgalom minősítés fokozatai: 

•  5 példás 

• 4 jó 

• 3 változó 

• 2 hanyag. 

 

  

A tanuló magatartásának értékelése 
A tanulók magatartását ebben az intézménytípusban nem értékeljük. Az iskolában használatos 

tanügyi nyomtatványokon a magatartás nem szerepel. 

 

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. 

 

Az értékelés dokumentumai: 

•  bizonyítvány. 

•  törzslap. 

•  napló. 

•  tájékoztató füzet. 

 

A tájékoztató füzetbe alkalmi beírások kerülnek a tanuló pillanatnyi eredményeiről.  

 

Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló már jelentkezéskor kérheti felvételét az intézmény magasabb évfolyamára. Kérelméről a 

felvételi bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az adott évfolyamra meghatározott tantervi program és 

követelmény rendelkezései alapján. Továbbképző évfolyamra való felvétel előfeltétele a művészeti 

alapvizsga megléte. 

Az előképző évfolyamokról az alapfokú évfolyamra történő továbblépés előfeltételeként nincs 

vizsgatételi kötelezettség előírva. Az évfolyam követelményeinek sikeres elvégzése jogosítja fel a tanulót 

a továbbhaladásra. 

A tanulók az év végi beszámolókat követően a szaktanárok és a vizsgabizottság által megállapított 

érdemjegyek alapján léphetnek magasabb évfolyamba. 

Az első évfolyamtól legalább elégséges érdemjegy kell a továbbhaladásoz, elégtelen érdemjegy esetén a 

nevelőtestület döntése szükséges a javítóvizsga lehetőségére. 

A tanév végi vizsgára 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 tájékoztató füzetbe, év végén a naplóba, a törzslapra és a 

bizonyítványba szómegjelöléssel és számjeggyel kell bejegyezni. 

Ha a tanuló valamely kötelező tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor a 

tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványba az osztályzat rovatban "fm" 

rövidítéssel kell jelezni. 
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A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző 

osztály elvégzése után művészeti záróvizsgát tehet. Az a növendék, aki továbbképző osztályba akar 

tovább lépni, köteles a művészeti alapvizsga letételére.  

 

1.6. A nemzeti és etnikai kisebbség kultúrájának megjelenése a pedagógiai folyamatokban 

Célunk, hogy a tanulóink megismerjék a környezetünkben élő nemzetiségek hagyományait és 

szokásait, tiszteljék egymás kulturális értékeit. A pedagógusok az éves tanmenetben tervezik meg 

a nemzetiségi tananyagtartalmakat. 

 

Néptánc tanszakon a fejlesztési céloknak és az életkori sajátosságoknak megfelelően az 

alábbi nemzetiségi táncok épülnek a képzésbe. 

• szlovák táncok: karikázó, lassú és friss csárdás 

• cigány táncok (Felső-Tisza vidéki cigány táncok, csingerálás) 

 

Szorgalmazzuk, hogy tanítványaink vegyenek részt a roma-magyar táncházakban. 

 

A képzőművészeti ágon lehetőséget biztosítunk a fazekasmesterség, kipróbálására. 

Megismerkedhetnek a gyerekek a roma képzőművészek alkotásaival, a hagyományos roma szín- 

és formavilág megismerésével. 

Színművészeti ágon a roma irodalmi alkotások és mesék, versek feldolgozását építhetik 

be a pedagógusok a képzésbe. 
 

1.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az intézmény csoportjainak létszámát minden művészeti ágban max.22 főben határoztuk meg, a 

fenntartó engedélyével egyes telephelyeken alkalmazzuk a 10 % többletlétszámot, mely nem haladja 

meg a 24 főt. 

Az egyéb foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 10 fő/csoport) kívül a személyi 

és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük, pl. nyári tábor esetén. 

 

Csoportbontásban megvalósított órakeret iskolánkban nem indokolt, és nem biztosított. 

Csoportbontásban végzett oktatásra elsősorban a néptánc tanszakon és alkalmanként lehet szükség, 

amennyiben szakmai kritériumok azt indokolttá teszik, pl. nemek szerinti csoportbontás, amely 

többnyire a tanórán belül valósulhat meg. 

Összevont osztályok szervezése intézményünkben az osztályszervezés szabályainak megfelelően 

történik. Az összevont osztályok elméleti tantárgyainak évfolyamokra történő felosztását a 

helyi tanterv szabályozza. Összevont osztály esetében, amennyiben a magasabb 

évfolyamon elméleti tantárgy is kötelező, a csoportban differenciáltan kell a 

tananyagot feldolgozni, de érdemjegyet csak azok a gyerekek kapnak, akiknek 

kötelező tárgyként szerepel a tantárgy. 

 

Tanulmányi kirándulás: 

A tanulmányi kirándulás célja valamely művészeti ággal való szorosabb megismerkedés. A 

kirándulás során kiszakadva a megszokott mindennapi környezetből, a tanulás oldottabb 

formában és nem a tanítás-tanulás folyamatában, hanem művészi élmények közvetítése 

útján valósul meg.  

 

Kirándulás, közösségi rendezvények: 

A közösség összekovácsolását szolgáló programok, rendezvények célja a közös kötetlen együttlét, 

a kikapcsolódás, egymás megismerése, a közös élmények biztosítása. 

 

Nyári tábor: 

Az iskola támogatja a nyári szakmai táborok szervezését, amelynek célja egy-egy témában való 

elmélyülés, a következő tanév feladatainak előkészítése. A szakmai feladatokon túl a 
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kötetlen együttlét, a tábori élet adta programok összekovácsoló ereje igen fontos a 

közösségi nevelés szempontjából.  

 

Tehetséggondozó óra: 

A tehetséges tanulók számára egyénre szabott feladatok és célok megvalósítására szervezett foglalkozás. 

Tehetséggondozó foglalkozás hátrányos helyzetű tanulók és hátrányos helyzetű településen élő tanulók 

számára is biztosított. A tehetséggondozás megvalósul a tanítási órán belül és kívül. Mindkét esetben 

ingyenes szolgáltatás, a pedagógusok alapfeladatához tartozik. A tanítási órán kívüli formákról a szülőket 

tájékoztatni kell. Amennyiben tehetségazonosító pszichológiai mérés is része a programnak, ki kell kérni 

a szülők hozzájárulását. A tehetséggondozó óra megtartása történhet pályázati támogatásból is. 

 

Tehetséggondozó program: 

Olyan szervezett keretekben működő, a tehetséggondozás témában felkészült szakember-szakemberek 

irányításával szerveződő csoport, amely képes legalább egy területen az általa kialakított, vagy átvett 

eljárás alapján, a választott célcsoport sajátosságait figyelembe vevő tehetségsegítő programot kidolgozni 

és azt eredményesen megvalósítani. A műhelynek rendelkeznie kell a program eredményeit mérő 

eljárással. A műhelyek szervezeti hovatartozás szerint lehetnek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnál 

regisztrált,  

 Tehetségpontok keretében, vagy más szervezeti keretben működők. A gyermekek részére ingyenes 

szolgáltatás. A pedagógusok alapfeladata, de pályázati keretek között plusz díjazásban is részesülhetnek a 

pedagógusok.  

 

Hétvégi próba: 

Egy adott közösség, vagy egyén számára térítési díj megfizetése nélkül meghirdetett program, valamely 

szakmai cél megvalósítása érdekében. A hétvégi próba a pedagógusok önként vállalt tevékenysége 

 

Fellépések: 

Az iskola saját rendezvényein szervezett bemutatókon, fellépéseken a megjelenés kötelező. A tanév 

rendje szerinti bemutatókon túl, egyéb felkérések alapján is szervezhető fellépés, bemutató. Erről a 

szülőket tájékoztatni kell. A tanulókat ebben az esetben költség nem terheli. Amennyiben a művészeti 

csoport fellépéséért az iskola bevételre tesz szert, a bevételt az adott csoport működésére, közösségi, vagy 

szakmai rendezvényeinek, céljainak megvalósítására kell fordítani. 

  

1.8. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Hátrányos helyzet kompenzálása 

Célunk olyan pedagógia környezet kialakítása, ahol az iskola és a pedagógus 

alkalmazkodik a gyermekek eltérő kulturális, képességbeli és tanulási szükségleteihez. 

Ennek érdekében olyan művésztanárokat, pedagógusokat is alkalmaz az iskolánk, akik 

speciális szaktudással rendelkeznek és felkészültek a hátránnyal induló tanulókkal való 

foglalkozásra. 

Munkánk akkor lehet csak eredményes, ha a szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres és 

együttműködő. 

A pedagógusok munkáját segítik olyan alkalmazottak, akiknek a feladata a szülők 

folyamatos tájékoztatása, a művészeti képzés szervezése, a feltételek biztosítása. 

Kapcsolatot tartunk fenn a telephelyeinken működő cigány kisebbségi önkormányzatok 

vezetőivel és tagjaival, akik rendszeresen betekintenek iskolánk munkájába, részt vesznek 

a tanév végi bemutatóinkon, kiállításokon, valamint támogatják a tehetséges tanulókat. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítőtevékenység 

Az iskola a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket speciális támogatásokkal 

segíti. 

Szükség esetén taneszközök, próbaruhák biztosítására az éves költségvetés szerint nyílik 

lehetőség. A nagycsaládosok, illetve több tanszakra járó tanulók is részesülhetnek ilyen 

kedvezményben. 
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2005-től a térítési díj minimumát a Közoktatási törvény előírta. A térítési díj összegét 

azonban nagyon sok család szociális helyzete miatt nem tudja megfizetni, ezért sok 

gyermek számára az alapfokú művészeti képzés elérhetetlen marad. 

Intézményünk számukra kíván segítséget nyújtani azzal, hogy pályázat útján próbáljuk 

előteremteni a térítési díj fedezetét. 

Nyertes pályázat esetén a szociális gondokkal küzdő családok kérhetik a térítési díj 

támogatását egészben, vagy részben. 

Azok a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akiket a jegyző 

védelmébe vett, és az erről szóló határozatot benyújtják, nem fizetnek térítési díjat. 

 

A hátránnyal indulók nevelésének feladatai 

 

Rendszeresség 

A művészeti képzésünkben részt vevő hátránnyal induló gyerekek ha rendszeresen járnak 

a foglalkozásokra, munkafegyelmük javul, érzelmi világuk gazdagodik. 

Mivel állandó sikerélményhez juthatnak, így az önértékelésük javulhat, pozitív énkép 

alakulhat ki bennük, ami az általános iskolai tevékenységükben is lemérhető. 

Az egyéni vagy a közösen végzett alkotó tevékenység növelheti önbecsülésüket, 

fejlesztheti érzelmi és értelmi intelligenciájukat, elősegítheti szocializációjukat. 

 

Identitástudat kialakítása, szocializációs feladatok 

Olyan megbízható légkört kell teremteni, amelyben a gyerek eljuthat arra a pontra, hogy 

alkotótevékenység révén kifejezhesse, felvállalja önmagát. 

 

Az alkotás öröme mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy munkájukat másokkal is 

megismertessük, versenyeken, megmérettetésen is részt vehessenek. 

Az így szerzett sikerélmény óriási hatású, a család, a roma közösség is értékeli. 

A tanítási órákon, kiállításokon, próbákon, színpadi előadásokon megfigyelt és elsajátított 

viselkedési norma, jelentős nevelési tényező. 

Iskolánk biztosítja számukra az oktatáshoz szükséges eszközöket, valamint a 

lehetőségekhez mérten a hagyományos cigány viseletet. 

Nevelő munkánk során többnyire a hagyományos és értékes népzenével és néptánccal 

ismertetjük meg a gyerekeket, ezzel is formálva az ízlésüket. 

 

Integráció 

• Tanulócsoportok 

Adottságokban és képességekben heterogén jellegű csoportok kialakítása a célunk egymás 

elfogadását segítő, egymás munkáját ösztönző légkörben. 

Sajátos hatásmechanizmusával a legeredményesebben fejleszti valamennyi csoporttag 

szociális képességeit. 

• Tananyag 

A tananyag sajátossága, hogy beépíti tájegységünk – Abaúj, Borsod, Bodrogköz – népi 

hagyományait, beleértve a cigány hagyományokat is. A kulturális elfogadás elősegíti a 

diszkrimináció kiküszöbölését. 

• Közös bemutatók, kiállítások, versenyek 

Az integrált csoportokban a tanulók egy-egy projekt létrehozásán közösen dolgoznak, 

mindenkinek van saját feladata, felelőssége, így jön létre az alkotás, kiállítás stb. A konkrét 

cél érdekében közösen végzett tevékenység, a siker és kudarcélmények, valamint azok közös 

feldolgozása elősegítik önmaguk és egymás elfogadását, fejlesztik együttműködési 

készségüket, munkamoráljukat, későbbi társadalmi beilleszkedésüket. 

 

Esélykülönbségek csökkentése 

A rászorultság elvének figyelembevételével a szociális hátrányok enyhítése érdekében 

végzett tevékenységeink: 

• Kedvezmények biztosítása 
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• Támogatás biztosítása 

• A felvételi eljárás során a hátrányos helyzet figyelembevétele 

• Tehetséggondozó program 

• Integráció: közösségi programok, versenyek, bemutatók, kirándulások, táborok 

Oktatási eszközök biztosítása: 

Festészet, képzőművészet, tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, 

biztosítottak az évfolyamonként meghatározott tananyag elsajátításához szükséges 

eszközök, a tanév végi kiállításhoz szükséges eszközök, a versenyeken való részvételhez 

szükséges anyagok és eszközök 

Színjáték tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak az 

oktatási eszközök, az előadásokhoz szükséges jelmezek és díszletek. 

Néptánc-, társastánc és moderntánc tanszakon: minden tanuló számára biztosított a 

szaktanterem, biztosítottak az oktatási eszközök, az előadásokhoz szükséges fellépő ruhák és 

viseletek. 

Szolgáltatások biztosítása: 

Iskolánk minden tanulója részt vesz az iskolai bemutatókon és kiállításokon. 

Minden tanuló a teljesítményéről bizonyítványt kap. 

Az iskola rendezvényein a részvétel minden tanuló számára 

biztosított. A tanítási órák időkerete a törvényi előírásoknak 

megfelelő. 

 

Versenyek 

Minden tehetséges tanuló részt vehet tehetséggondozó programban, képviselheti 

iskolánkat a helyi, megyei, regionális és országos szakmai versenyeken, rendezvényeken, 

fesztiválokon. 

Továbbtanulás 

A művészeti ágnak megfelelően az igényeknek megfelelően segítjük tanulóink 

továbbtanulását. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló dokumentum 

 

Az intézmény elkészíti, és folyamatosan karbantartja a KÖZNEVELÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

INTÉZKEDÉSI TERV c. dokumentumát. 

Az esélyegyenlőségi intézkedési tervhez történő hozzáférést az intézmény (a helyi pedagógiai 

programhoz hasonló módon) lehetővé teszi. 

 

 

1.9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló szorgalmának értékeléséhez, 

minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 
Az iskolai jutalmazás formái: 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

• iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz részt 

• vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak növelésében az 

iskola jutalomban részesíti 

 

a, Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

• szaktanári dicséret 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

71  

• igazgatói dicséret 

• nevelőtestületi dicséret 

b, Az egész évben példamutató szorgalmat tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: 

• szaktárgyi teljesítményért, 

• kiemelkedő szorgalomért, kaphatnak dicséretet. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 

Az iskolán kívüli versenyeken, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülhetnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

 

A szorgalom helyi minősítési rendszere 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze szorgalmuk 

minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes szemléletű értékelés megvalósítása. 

 

A minősítés formái: 

A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). Félévkor a 

minősítés az ellenőrzőkönyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítványba a fenti egyszavas 

minősítéseket és a számokat is be kell írni. 

 

A minősítés eljárásrendje: 

A tanulók szorgalmát félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. A szaktanár az általa 

gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes 

tanulók minősítési fokozatára. A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az 

érvényben lévő minősítési fokozatok alapján. 

Az első félév végén az adott időszakban (félévben), a tanév végén az egész tanévben mutatott szorgalmat 

értékeljük. 

A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit a szaktanár a tanulókkal az év elejei első órákon, 

a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismerteti. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

• képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt 

• tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

• a tanórákon aktív 

• munkavégzése pontos, megbízható 

• a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt 

• taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

 

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

• képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

• rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

• a tanórákon többnyire aktív 

• többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem 

vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

• taneszközei tiszták, rendezettek 

 

„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

• tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

• tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti 
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• felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

• érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

• önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik 

 

„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

• képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

• az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

• tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

• feladatait folyamatosan nem végzi el 

• felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

• a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 

• félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok 

közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

A szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek életkörülményeit és 

képességszintjét! 

 

Az iskolai büntetés formái: 

Azt a tanulót, aki: 

• a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

• a házirend előírásait megszegi 

• árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

A büntetés formái: 

• szaktanári figyelmeztetés, 

• igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

• tantestületi figyelmeztetés 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyosságától függően el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

 

 

 

1.10. A művészeti iskola egyes tanszakainak és ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési 

követelményei 

A egyes tanszakok és azon belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményeit a Helyi tanterv oda 

vonatkozó részében fejti ki. 
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2. A MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERVE 

 
2.1. A TÁNCMŰVÉSZETI ÁG  

A táncművészeti ág a választott táncos formanyelv elsajátításán keresztül a tanulók 

mozgáskultúrájának fejlesztését szolgálja. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára, hogy az 

életkoruknak megfelelő táncos mozgásműveltségre tegyenek szert. A képzés a mozgásélményen, az 

egészséges életmód iránti igény kialakításán túl lehetővé teszi, hogy a tanulók a táncos közösségi 

élet részesei legyenek, hogy műértővé, műélvezővé váljanak, vagy az adott táncos formanyelv 

művészeként, tanáraként tevékenykedjenek a jövőben. A táncművészeti ág képzése erősíti a 

kulturális tudatosságot és értékválasztást, arra törekszik, hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi táncos alkotótevékenységek iránt, segítse a szocializációs folyamatokat, és 

élményt jelentsen minden résztvevő (tanuló, szülő, pedagógus) alkotó-és befogadó számára. A 

táncolni tudás képességfejlesztése, a táncos improvizatív technikák alkalmazása, táncetűdök, 

koreográfiák létrehozása és színpadi bemutatása, a táncanyag korszerű szemléletű újraalkotása, új 

értékek létrehozása, minden tanszak elvárásrendszerében jelen van. A komplex táncos 

képességfejlesztés a testre és a lélekre, az egész személyiségre irányul. A komplexitás tantárgyi 

szinten is megvalósul, építünk a tantárgyi és tantárgyközi kapcsolódási lehetőségekre, valamint a 

művészeti ágon belüli és a művészeti ágak közötti szakmai és módszertani fejlesztések 

eredményeire is. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése. 

A program integrált óraszervezési lehetőséget biztosít arra, hogy a hasznos, gyakorlati 

tudás megszerzése az elméleti ismeretek integrálásával és gyakorlatorientált feldolgozásával 

valósulhasson meg. Az integrált óraszervezés olyan óraszervezési mód a társastánc és a 

néptánc tanszakokon, amely a főtárgy órakeretében valósul meg, komplex módon a gyakorlati 

tevékenységhez, a főtárgyhoz kapcsolja valamely elméleti tantárgy tananyagának elsajátítását, 

gyakorlati feldolgozását. A tanuló mindkét tantárgyból osztályzatot kap, továbbá a Helyi 

tantervben rögzített elméleti témakörök, tételek és feladatok szerint a tanuló művészeti alapvizsgát 

és művészeti záróvizsgát tehet. 

 

A TÁNCMŰVÉSZETI ÁG ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a táncművészeti ágon 

 

Szakmai kompetenciák 

• A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése, a test felkészítése a táncos tevékenységre  

• A testi-kinesztetikus érzékelés, mozgástudatosság kialakítása 

• A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

• A zenéhez igazodó és alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

• Ritmika, plasztika, dinamika, és energia tényezőinek, törvényszerűségeinek, szabályainak   

alkalmazása 

• A tánc általános jellemző vonásainak, stílusának, struktúrájának, funkciójának, jellemzőinek 

ismerete és gyakorlati alkalmazása 

• Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak ismerete, alkalmazása, 

a tudatos térszervezés megvalósítása 

• A hagyományos népi és egyéb játékok, természetességének megőrzése, a játéköröm kialakítása  
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• A táncokhoz kapcsolódó énekek, különböző koreográfia zenék, zenei kíséretek, hangszerek, 

jellemző viseletek, jelmezek szokások és a társasági, közösségi táncélet alkalmainak megismerése 

• A színpad általános törvényszerűségeinek megismerése, improvizáció, táncetűd, koreográfia 

bemutatása 

• A táncos viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

• Előadói táncos magatartás kialakítása, a tartalom és a forma egységének érvényesülése, érzelmek 

kifejezése 

• A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak, 

történeti hátterének, valamint a kortárs táncművészet hazai és nemzetközi alkotóinak 

megismerése, táncelőadások látogatása 

• A szaknyelv megismerése és alkalmazása, idegen szavak, kifejezések alkalmazása 

Személyes kompetenciák 

• Művészi, előadói kifejezőkészség, érzelmek kifejezése 

• Alkotói képzelet, a kreativitás, hatáskeltés, önkifejezés, esztétikai érzék fejlesztése 

• Az érzelmi intelligencia fejlesztése  

• Nyitottság, a múlt és a jelen értékeinek befogadásának támogatása  

• Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmód kialakítása  

• A nonverbális és verbális kommunikáció, a döntésképesség fejlesztése, véleményalkotás érvelés 

és értékelés kultúrájának kialakítása 

• Helyzetfelismerő problémamegoldó, mérlegelő és absztrakt gondolkodás, a figyelemmegosztás 

fejlesztése, a flexibilitás elősegítése. 

• Egészséges és környezettudatos életmód értékeinek, jelentőségének tudatosítása, a külső 

megjelenés - testtartás, ápoltság, öltözködés – igényességének kialakítása 

• Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll, kitartó munka és elkötelezettség kialakítása, a saját 

erőforrások felismertetése és aktivizálása 

• A társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 

 

Társas kompetenciák 

• Kezdeményezőkészség, egyéni és közösségi feladat- és szerepvállalás támogatása, az egyéni és a 

közösségi érdekek összehangolása 

• A csoportos, közösségi alkotás és együttműködés örömének megélése, a közösségi kultúra értékei 

iránti fogékonyság kialakítása 

• A kapcsolatteremtő és alkalmazkodóképesség, fejlesztése, szociális tanulás támogatása 

• Szociális érzékenység fejlesztése, a segítő attitűd kialakítása 

• A befogadó, elfogadó szemlélet, a társak felé irányuló figyelem és a közösségi szemlélet 

erősítése, a szabálytudat, a csoportnormák kialakítása és betartása, a normáknak megfelelő 

viselkedéskultúra megvalósítása, a konfliktusmegoldó képesség fejlesztése   

• A csoportfeladatok, projektek során a kölcsönös elfogadáson, egymás tiszteletén alapuló 

együttműködés kultúrájának kialakítása 

Módszerkompetenciák 

• Az ismeretbefogadás, hatékony önálló tanulás és ismeretfeldolgozás, a tanulói tevékenységek 

tudatos tervezése 

• Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló elemző szemlélet 

kialakítása   

• Önálló ismertszerzés során, valamint az archív felvételek tanulmányozása és elemzése során 

digitális anyagok, eszközök alkalmazása 

• A kreatív alkotói folyamatok megismerése és megvalósítása  

• Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának, újrafogalmazásának támogatása más környezetben  

• Nyitottság az alternatív tanulásszervezési formák, projektek, tematikus közösségi alkalmak 

megvalósítására, a társművészeti ágakkal közös együttműködésre 
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• Részvétel a tanórán kívüli szakmai tevékenységeken, rendezvényeken, tehetséggondozó 

műhelyfoglalkozásokon 

• Felkészülés a szakirányú továbbtanulásra 

 

A) MODERNTÁNC TANSZAK HELYI TANTERVE 
 

I. FEJEZET 

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák 

megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi, 

valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok 

kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének 

megélését. 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hivatásos 

pályaorientációt. 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti 

képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése 

lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus 

számára az oktatási folyamat megszervezése során. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tantárgyak 

Főtárgy 
Berczik-technika (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy 
Kreatív gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon) 

Limón-technika (5-6. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban 
Limón-technika 

Választható tantárgyak 
Kreatív gyerektánc (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon) 

Berczik-technika (1-2. előképző évfolyamon, 1-2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz-technika (3-6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5-6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán-technika (7-8. továbbképző évfolyamon) 

Repertoár (7-10. továbbképző évfolyamon) 

Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) 

Graham-technika (9-10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9-10. továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

Tantárgy  Évfolyamok 

  Előképző (E)  Alapfok (A)  Továbbképző (T) 

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

 Főtárgy  1  1  3  3 (3) -4  (3) -4  3  3  (3)- 4  (3)- 4  4  4 

 Kötelező tantárgy  1  1  1  1    1  1     

 Kötelezően 

választható tantárgy 

az összevont 

osztályokban 

    (1)-0  (1)-0   (1)-0  (1)-0   

 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 

 

Az Összes óra rovatában az első szám a heti minimális óraszámot jelöli, a második szám a szakmai 

program megvalósítása során az egyéni, páros, kis-és nagycsoportos tehetséggondozás számára is 

időkeretet biztosíthat. 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

(Az előképző évfolyam nem kötelező) 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak, 

valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 

A  MODERNTÁNC  ÁLTALÁNOS  FEJLESZTÉSI  KÖVETELMÉNYEI  

  

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén:   

1. Szakmai kompetenciák:  

• A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése.  

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

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása.  

• A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása.  

• A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása.  

• Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése.  

•  A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése.  

• Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak 

és   az előképzettségnek megfelelően.  

• A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése.  

• A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása.  

  

Személyes kompetenciák:  

• Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése.  

• A zenei ízlésformálás.  

• A tudatos és rendszeres munkára nevelés.  

• Nyitottságra és művészi alázatra nevelés.  

• Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása.  

• A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása.  
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• A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása.  

• A  kommunikációs  csatornák  felismerése  és alkalmazása.  

  

3. Társas kompetenciák:  

• A csoport és a csoportnorma kialakítása.  

• A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme.  

• A szabálytudat kialakítása.  

• A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása.  

• A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése.  

• Az egészséges életmódra nevelés.  

• A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása.  

• A környezet megóvásának igénye.  

  

4. Módszerkompetenciák:  

• A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése.  

• A testtudat kialakítása.  

• A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása.  

• Az ok–okozati összefüggések megértése.  

• A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása.  

• A tehetséggondozás és pályaorientáció.  

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

táncstílusokban és élethelyzetekben.  

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

• A vizsga két gyakorlati vizsgarészből áll 

A jazz-technika vizsga módja és időtartama 

• Csoportban 35-40 perc, gyakorlati vizsga 

A vizsga tartalma 

• A jazz-technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Témakörök 

• Parallel és en-dehors pozíciók 

• Balett és jazz karpozíciók 

• Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

• A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat-back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de 

bourre, chassé, pivot 

• Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

• Ötféle ugrásfajta 

• A jazz-technika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc 

sajátosságainak megfelelően 

• A jazz-technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 
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A vizsga értékelése 

• A bemutatott tananyag pontos ismerete 

• A gyakorlatok technikai biztonsága 

• A jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 A Limon-technika vizsga módja és időtartama 

• Csoportban 30-40 perc, gyakorlati vizsga 

A vizsga tartalma 

• A Limón-technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással 

végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 2-3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása 

A vizsga értékelése 

• A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje 

• A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

• A Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 

 

A kontakt improvizáció vizsga módja és időtartama  

• Csoportban 40-50 perc, gyakorlati vizsga 

A vizsga tartalma 

• A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 

bemutatása tantermi körülmények között. 

• Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 

• 3-4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása 

tantermi körülmények között. 

A vizsga értékelése 

• A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete - mértéke, 

mennyisége és minősége. 

• A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

• A vizsga gyakorlati és elméleti, két gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgyai 

• Jazz-technika 

• Graham-technika, vagy tánctörténet 

 

A jazz-technika vizsga módja és időtartama 

• Csoportban 35-40 perc, gyakorlati vizsga 

A vizsga tartalma 

• A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 

ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

• Parallel és en-dehors pozíciók 
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• Balett és jazz karpozíciók 

• Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

• A jazz-technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, 

pas de bourré, chassé, pivot 

• A testsúlyáthelyezések különböző formái 

• Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

• Forgások helyben és térben elmozdulva 

• Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

• Ötféle ugrásfajta 

• A jazz-technika által használt balett technikai elemek - plié, tendu battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté - használata a jazz-

technika sajátosságainak megfelelően 

• A jazz-technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció bemutatása, 

melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

A vizsga értékelése 

• A bemutatott tananyag pontos ismerete 

• A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

• A jazz-technika sajátosságainak bemutatása 

• A művészi előadásmód 

A Graham-technika vizsga módja és időtartama 

• Csoportban 20-25 perc, gyakorlati vizsga 

 

A Graham-technika vizsga tartalma 

• A tanult technika alapelemeinek és az alapsorozatoknak a magabiztos bemutatása  

 

A vizsga értékelése 

• Alapelemek és alapsorozatok felismerése 

• Az alapsorozatok helyes végrehajtása, technikai, dinamikai és stiláris szempontok teljesülése 

A tánctörténet vizsga módja és időtartama 

• Írásbeli vizsga csoportban 30-40 perc, vagy  

• Szóbeli vizsga, egyénileg, 5-8 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, illetve értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmaz. 

• A szóbeli vizsgán a tanulók a tétel kihúzása és kidolgozása után önállóan számolnak be 

tudásukról. 

 

Választható témakörök 

• Az őskor táncművészete 

• A középkor jellemző táncformái 

• A reneszánsz és barokk kor táncélete 

• A romantika 

• A reformkor táncélete 

• A XX. század táncélete 

• Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

• A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

80  

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. 

 

 

 

II. FEJEZET 

A MODERNTÁNC TANSZAK TANTÁRGYAI 

 

BERCZIK-TECHNIKA 

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

törvényszerűségeknek megfelelő - gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák 

összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem 

és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus 

gondolkodásra nevel. 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, 

az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról. 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön 

hangsúlyt kap. 

A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap a test, 

amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető. 

 

Előképző évfolyamok (E) 

E/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és 

szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése. 

- Az alkat optimalizálása. 

- A formaérzék kialakítása. 

- A légzőizmok működésének tudatosítása. 

- A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

- Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

- A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

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

kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 
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Alapgyakorlatok 
- Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben 

- A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, 

törzs-, kar kísérő kilengései) 

- A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

- Alapjárás, lábujjon-, sarkon-, külső talpélen, hajlított térddel-, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

- Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

- Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

- Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki-, háti-, 

központi- és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos 

dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

- Törzsdöntés, törzsdőlés, rész- és teljes törzshajlítás 

- Ülésmódok 

- Kar-, kéz- és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

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

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

takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

- Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

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

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

átgördülés, körzés, behúzás-nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

- Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 
- Koordinációs és táncos feladatok 

- Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása a tanult 

motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett 

gondolatok táncban történő kifejezése 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár által 

készített etűd elsajátítása 
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 
Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél-karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a korong, a 

dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 
- Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

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

hajlítási szöge 

- A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a térrajz 

- Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 

összhangja 

- A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje, motívum, mondat, periódus 

- Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

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

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

- Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

- A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés-gyengítés 

Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő szinten. 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére, 

együttes, egyidejű összehangolására, valamint az alap motorikus mozgásokra előre-, hátra-, oldalt-, átlós 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

82  

haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, 

hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon. 

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

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, tudatos 

használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat- és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, mások 

elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére. 

E/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és 

szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése. 

- Az alkat optimalizálása. 

- A formaérzék kialakítása. 

- A légzőizmok működésének tudatosítása. 

- A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

- Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

- A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

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

kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 
- Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé 

járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

- Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal szimmetrikusan 

- Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

- A fekvő- és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig állásban, 

nehezített változatban 

- A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 

gerincoszlop nyaki-, háti-, központi- és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a 

nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

- Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej és 

ujjak 

- Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 

lábszár 

- Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás-előkészítő gyakorlatok 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 
Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció-szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a külső szemlélő által észlelhető 

kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével 

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló etűdkészítés 

számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” szólóban 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy-két kisszalag, bot (kiegészítő 

lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

Követelmények 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

83  

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

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére, 

valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre-, hátra-, oldalt-, átlós 

haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, 

hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

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

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

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

összehangolt csoportos előadására Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások 

elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére. 
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Alapfokú évfolyamok (A) 

A/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és 

szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése. 

- Az alkat optimalizálása. 

- A formaérzék kialakítása. 

- A légzőizmok működésének tudatosítása. 

- A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

- Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

- A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

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

kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

Tananyag 
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, hintalépés 

előre-hátra, hármaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott 

lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett 

térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál 
- Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, szimmetrikusan 

- Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő-, fekvő-, ülőhelyzetekben 

tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, változatos dinamikai 

és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc-egységekben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, 

változó dinamikával 

- Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

- Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

- Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás-előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

- Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

- Koordinációs, táncos feladatok 

- A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

- Improvizáció-szabadtánc-etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb zenei 

egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban 

- Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére: 1-

2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

- Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

- Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m-es szalag, bot (Kiegészítő 

lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

- A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

Követelmények 

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

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre-, 

hátra-, oldalt-, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon. 
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Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

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

összehangolt csoportos előadására Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások 

elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére. 

A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és 

szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése. 

- Az alkat optimalizálása. 

- A formaérzék kialakítása. 

- A légzőizmok működésének tudatosítása. 

- A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

- Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

- A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a 

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

kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

- Önállóság, saját etűd-összeállítás bemutatásának képessége. 

Tananyag 
- Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: 

hintalépés előre-hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső 

talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, 

futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések 

- Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál 

- Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, aszimmetrikusan is 

- Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 

kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc-

egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó 

dinamikával. 

- Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

- Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

- Diagonál gyakorlatok 1-4 fős csoportokban 

- Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás-előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel 

- Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

- Koordinációs, táncos feladatok 

- A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

- Improvizáció-szabadtánc-etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 

„koreográfia” szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon 

választott zenére, 1-2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

- Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

- Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3-5 m-es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők 

alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre-, 

hátra-, oldalt-, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és 

használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon. 

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

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, 

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

összehangolt csoportos előadására. Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások 

elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő ritmushangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök (kendő, fátyol, ugrókötél,  

 karika, labdák) 

 

 

KREATÍV GYERMEKTÁNC 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a 

különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy 

a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen 

testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség 

alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. 

Elsajátítja az együttműködés számtalan fajtáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, 

kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

Előképző évfolyamok (E) 

E/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

- A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 

- A tanuló önfegyelmének növelése 

- A koncentrációkészség növelése 

- A megfigyelőképesség kialakítása 

- A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

- A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

- A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

- A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 
- Ismerkedő táncok 

- Ábrázoló táncok 

- Csoportos táncok 

- Ünnepi táncok 

- Izom puzzle/testtudati táncok 
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- Kitalálós játékok 

- Ábrázoló és csoportjátékok 

- Anyaggal való játékok 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték-fajtákat. 

- A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár- és csoportválasztásra, a 

játéktevékenységre. 

E/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A kreativitás fejlesztése 

- A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

- A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

- A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

- Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

- A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

- A megoldási lehetőségek feltérképezése 

- A döntésképesség növelése 

- A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

- A szociális érzékenység fejlesztése 

Tananyag 
- Energia levezető, összehangoló játékok 

- Koncentrációt növelő játékok 

- A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

- Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, 

futás, ugrás) 

- Alapvető gyakorlattípusok használata: 

- Vezetés-követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása 

- Másolás-tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

- Kontraszt variációk: mozgás-mozdulatalanság, kicsi-nagy mozgások, gyors-lassú mozgások 

tudatosítása 

- Akció-reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

- Zenei táncjátékok 

- Bizalmi játékok 

- Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

- Koncentrálós és kitalálós játékok 

- Ábrázoló és csoportjátékok 

- Anyaggal való játékok 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés-követés, másolás-tükrözés, kontrasztvariációk, 

akció-reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati 

megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására, valamint a térbeli és ritmikai 

alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
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Alapfokú évfolyamok (A) 

A/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

- A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

- Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás illetve a 

földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

- Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének kialakítása, 

képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

- A mozgásmemória fejlesztése 

- A problémák felismertetése előre és utólag 

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

- A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

Tananyag 
- Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

- Koncentrációt növelő játékok 

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

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

- Térben haladás változatai, két- és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése 

- Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

- Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

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

- Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

- A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

- Az érzékszervek adta világ felfedezése 

- A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával 

mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni 

egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit. 

A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

- A koordinációs készség fejlesztése 

- A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

- A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 

Tananyag 
- Energia összehangoló játékok 

- Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

- Koncentráló képességet javító feladatok 

- A csont-, izom- és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, a 

tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

- Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

- Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

- Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető-farokcsont, ülőcsont-sarokcsont, 

tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 
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- Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, 

kiegészítés 

- Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

- Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

- Mozgáselemzés, stíluselemzés 

- Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

Követelmények 
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit. 

Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető 

alkotórészeit. 

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok 

létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban, illetve kiscsoportban. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

 

 

JAZZ-TECHNIKA 

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

táncforma. 

Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, 

közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 

plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az 

izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai 

különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs 

készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az 

izolációs technikát. 

Tudatosítják a test központ használatát, a kontrakciót és release-t. A tanulók megismerik és 

biztonsággal alkalmazzák a jazz-technika általános és stiláris jegyeit. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának 

megéreztetése. 

- A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

- Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 

alkalmazva. 

- Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

- A jazz-technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 

- A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

- A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

- A térhasználati képesség, készség kialakítása. 
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- Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 

Tananyag 
- Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása 

- Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években 

tanultakhoz 

- Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- Jazz karpozíciók és karvezetések 

- Klasszikus balett karpozíciók I., II., III. 

- Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

- Port de bras szögletes karpozíciókkal 

- Demi plié I., II., VI. pozícióban 

- Relevé és plié relevé - parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel 

- Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

- Passé parallel és en dehors pozíciókban 

- Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

- Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

- Flat back 

- Developpé először földön, majd álló helyzetben 

- Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

- Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva 

Térbeosztás, térirányok 

Összekötő lépések 
Chaissé, keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások 
Két lábról-két lábra 

Két lábról-egy lábra 

Egy lábról-egy lábra 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat, valamint a technika 

szakkifejezéseit. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 

improvizációs részt is. 

 

 

A/4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazása. 

- A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

- Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 

- A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása. 

- A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

- A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által. 

Tananyag 
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- Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználásával 

- Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

- Középgyakorlatok 

- Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

- Port de bras IV. pozíció grand plié 

- Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

- Relevé és plié relevé - parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

- Twist előkészítő második pozícióból karral 

- Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

- Fiat back. Developpé álló helyzetben 

- Enveloppé álló helyzetben 

- Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy-egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és 

a körívek mentén 

Térbeosztás, térirányok, fönt-lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal 
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok, helyben és térben elmozdulva 

Ugrások 
Két lábról-két lábra 

Két lábról-egy lábra 

Egy lábról-két lábra 

Egy lábról-egy lábra 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő 

alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor 

és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is. 

 

 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
-Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazásával, 

hosszabb időtartalmú tréningsorok által 

-Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása 

-Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve 

-A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva 

-A testtudat kialakításának megalapozása 

Tananyag 

• Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

• Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

• Középgyakorlatok 

• Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 
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• Port de bras gyakorlat 

• Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

• Developpé, enveloppé 

• Attitudé 

• Adagio 

• Grand battement 

• Térben elmozduló grand-battement. 

• Twist 

• Hinge 

• Arch 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - legalább kettő egy idejű alkalmazásával - 

alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva 
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan leereszkedve, 

legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé-ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról - két lábra 

Két lábról - egy lábra 

Egy lábról - két lábra 

Egy lábról - egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során elsajátított 

gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő 

alkalmazására, a tudatos munkára. 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 

- A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 

- A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

- Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 

- A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

- A tér és idő, magasság-mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a kombinációkban. 

Tananyag 
- Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

- Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

- Port de bras gyakorlat 
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- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

- Developpé, enveloppé 

- Attitude 

- Adagio 

- Grand battementTérben elmozduló grand-battement 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával - alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton 

belül féltalpon, pliében 

Piqué plié-féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

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

Két lábról - két lábra 

Két lábról - egy lábra 

Egy lábról - két lábra 

Egy lábról - egy lábra 

Egyik lábról - másik lábra 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségei. 

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

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit. 

A tanuló legyen képes 
Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz-technika stílusára és összetevőire jellemző 

előadásmód során. 

Testi adottságait és azokból adódó erősségeit-gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a 

technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan 

alkalmazza a technika elemeit. 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, 

kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására. 

 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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- Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos 

bővítése. 

- A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által. 

- A jazz-technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése 

és állandó fejlesztése. 

- A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 

- A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

- A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

- A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

Tananyag 
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális 

kihasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

- Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors 

pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’airen dehors és en dedans, parallel és en 

dehors pozíciókban pliével és spirállal 

- Developpé-enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

- Attitude parallel és en dehors 

- Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

- Térben elmozduló grand battement 

- Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Arche 

- Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával - ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton 

belül 

Féltalpon, pliében, piqué, plié-féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés - pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

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

Két lábról - két lábra - sauté 

Két lábról - egy lábra - sissone 

Egy lábról - két lábra - assemblé 

Egy lábról - egy lábra - sauté 

Egyik lábról - a másik lábra - jeté 

Követelmények 
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A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, 

a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 

tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is. 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is. 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos 

bővítése. 

- A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által. 

- A jazz-technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése 

és állandó fejlesztése. 

- A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása. 

- A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

- A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

- A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

Tananyag 
- Bemelegítő gyakorlatsor: melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly 

- Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

- Port de bras gyakorlat 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

- Rond de jambe en l’airen dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

- Developpé-enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazvaAttitude parallel és en 

dehors 

- Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

- Térben elmozduló grand battement 

- Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Arch 

- Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával - ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton 

belül 

Féltalpon, pliében, piqué plié-féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés - as croisé 

Triple 

Pivot 

Tombé 
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Soutenu 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról - két lábra - sauté 

Két lábról - egy lábra - sissone 

Egy lábról - két lábra - assemblé 

Egy lábról - egy lábra - sauté 

Egyik lábról - a másik lábra - jeté 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, 

a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos 

tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is. 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is. 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 

- A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 

- A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs 

készség fejlesztése. 

- A jazz-technikára jellemző izolációs-, forgás- és ugrástechnika valamint az improvizációs készség 

fejlesztése. 

- A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése. 

- A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

Tananyag 
- Bemelegítő gyakorlatsor: melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 

mozgáslehetőségére építve 

- Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 

az előző évek teljes lépésanyagát 

- Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

- Az ok-okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával - ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton 

belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié-féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés - pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 
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Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal. 

Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement-nal vagy térben elmozduló rond de jambe 

lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról - két lábra - sauté 

Két lábról - egy lábra - sissone 

Egy lábról - két lábra - assemblé 

Egy lábról - egy lábra – sauté 

Egyik lábról - a másik lábra - jeté 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben 

való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a 

különböző jazz kombinációkban is. 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 

- A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 

- A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs 

készség fejlesztése. 

- A jazz-technikára jellemző izolációs-, forgás- és ugrástechnika valamint az improvizációs készség 

fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, 

harmonikus mozgás kialakítása. 

Tananyag 
- Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

- Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének 

megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok 
- A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák 

az előző évek teljes lépésanyagát 

- Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása - kettő, később három egyidejű 

alkalmazásával - ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton 

belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié-féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés - pas croisé 
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Triple 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, 

folyamatos átkötésekkel és váltásokkal. Összetett forgásgyakorlatok kombinálva grand battement-nal, 

vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással. 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel 

kombinálva 

Két lábról - két lábra - sauté 

Két lábról - egy lábra - sissone 

Egy lábról - két lábra - assemblé 

Egy lábról - egy lábra - sauté 

Egyik lábról - a másik lábra - jeté 

Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző 

szakkifejezéseket. 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben 

való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a 

különböző jazz kombinációkban is. 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces 

kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal 
A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a zene és a tánc 

összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, folyamatok, megállítások. A 

tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. 

Ismerje a technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok-okozati 

összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

A tanuló legyen képes 
A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal tudja 

bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső 

motiváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak 

megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes 

felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja 

félelmeit, érzéseit, érzeteit. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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LIMÓN-TECHNIKA 

A Limón-technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő mozgásokra 

épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra 

és az energia átalakulására, újra felhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, 

a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a 

könnyedséget és a kifinomult érzékenységet. 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező és a többi 

modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket képesek legyenek 

alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és 

etűdökben. A Limón-technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny 

koordinációjának fejlesztése. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

- A Limón-technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

- A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

- A gravitáció használatának elősegítése. 

- A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

- A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése. 

- A Limón-technika nyelvezetének megismertetése. 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 
- A gerinc izolált mozgásai 

- Légző gyakorlatok 

- Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált 

mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

- Ülésben végzett gyakorlatok: 

- Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

- Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

- Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

- Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

- A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először 

előre, majd oldalirányban is 

- Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

- Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

- Talajon végzett haladó gyakorlatok 

- A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

- A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

- A testközpont ereje lendületekben 

- Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben 

- Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

- Kéz és lábtámasz helyzetek 

- Álló középgyakorlatok 

- Alaptartás helyzete 

- Kar, törzs és láb alap pozíciók 

- Kar és láb izolált mozgásai 

- Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 
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- Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs- és 

karlendítéssel 

- A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

- Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

- Lábfő, boka, ízületek artikulációi 

- Diagonális-haladó gyakorlatok 

- Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

- Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és en 

dehors pozíciókban 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 

törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és 

könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

- A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 

mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására. 

 

 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

- Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 

- A Limón-technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

- A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 

- A gravitáció használatának vizsgálata. 

- A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

- A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése. 

- A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 

- A Limón-technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

Tananyag 

- Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

- A gerinc izolált mozgásai 

- Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

- Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált mozgásainak 

egymás után kötése 

- Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

- Ülésben végzett gyakorlatok 

- Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő-, térd-, bokaízületek) izolált mozgásainak 

egymás után kötése 

- A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben 

- Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

- Talajon végzett haladó gyakorlatok 

- Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

- Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

- Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

- Álló középgyakorlatok 

- Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

- Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

- A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 
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- Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

- Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

- Egyszerű tendu gyakorlatok, kar- és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

- Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

- Egyszerű támadások különböző térirányokba 

- Támadások karejtéssel 

- Diagonális-haladó gyakorlatok 

- Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar- és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

- Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal 

- Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

- Láblengetések előrehaladással 

- Egyik lábról a másikra történő átugrások 

- Etűdökkel, rövid koreográfiák 

- Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

- Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

- Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 
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Követelmények 
- A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 

törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását 

(földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott 

szabályait. 

- A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai és 

érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia meggyőző 

előadására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
A Limón-technika alapjait képező és a többi moderntánc-technikáktól eltérő alapmozgás elveket, a 

technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát. 

A tanuló legyen képes 
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az alapelvek 

megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban 

és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére 

kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 

 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag 

megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 

- A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

- A stílusérzék, logikus gondolkodás, valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

- A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

- A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

Tananyag 
- A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi 

mozgás nyelvezete 
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- Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

- Az ókor táncéletének bemutatás 2-3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

- A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

- A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz táncmesterek, 

a balett gyökerei 

- A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

- Noverre és a cselekményes balett 

- A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

Követelmények 
- A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 

- A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve 

önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

- A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

- A stílusérzék, logikus gondolkodás, valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális 

kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

- A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

- A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

Tananyag 
- Az orosz táncélet kialakulása és a romantika tovább élése Kelet-Európában 

- Marius Petipa munkássága 

- Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev-balett 

- Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára 

- Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

- A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

- Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a 

színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az 

országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket. 

- A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét. 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit. 

A tanuló legyen képes 
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a 

kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani. 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz:  

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD és CD lejátszó, televízió vagy monitor 

 Kézi könyvtár (tánctörténeti kiadványok, újságok) 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes, 

energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul, 

valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a 

gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test 

megtanulja az izom többlet-feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának, teret 

engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, 

esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A 

mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása 

az a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. 

Általános a duett-forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi 

tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása. 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai 

elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a test 

reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és 

érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a 

belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a 

különböző területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az 

improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek 

gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének 

leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára. 
 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének, 

improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának fejlesztése. 

- A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

- A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 

- Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

- A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

- Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának 

kialakítása. 

- Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő 

kiválasztásának fejlesztése. 

- Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának elsajátítása. 

- Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás ösztönzése, a 

figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés vizsgálata. 

- Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 

Tananyag 

    - Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

- Mozgások különböző testrészek indításával 

- A testközpont mint motor felfedezése 

- A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

- A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

- Tér, idő, dinamikai játékok 
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Test tudatossági feladatok 

- Az elengedés és feszítés állapotai 

- A különböző izomtónusok használata 

- Aktív/passzív szerepek 

- Információ adása és vétele érintéssel 

- Az érintés minőségei 

- Nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

- Ízületek izolálása végtagmozgatással 

- Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

- A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

- Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

A talajon végzett gyakorlatok 

- Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, vállon át 

előre/hátra) 

- Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

- Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner gyakorlatok 

A partner gyakorlatok 
- Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

- Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

- Vezető/követő szerep feladatok 

- Impulzusadással improvizációba vezetés 

A táncforma alaptechnikai elemei 

- Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

- Dőlések: egyénileg - talajon, középhelyzetben, állásban; párban - talajra vitel nélkül; csoportban 

- Csúszások: egyénileg - talajon, falon; párban - társon: fekvő-, közép- és álló helyzetekben 

- Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő-, közép- és álló helyzetekben 

- Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő-, közép- és álló helyzetekben, haladás 

közben 

- Húzások: párban fekvő-, közép- és álló helyzetekben, haladás közben 

- A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok és a hát 

használatával) 

- Emelések: test központra 

- Statikus helyzetekben, földre vitellel 

- Ugrások, elkapások: egyénileg - a talajra érkezések gyakorlása (álló- és támaszhelyzetekbe); párban - 

medence és válltámasszal, központra érkezések 

- Ellensúlyozás: párban - álló helyzetben, szintváltással 

- Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg - kéztámaszok, kézállások 

- Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

- Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

- Vezetett és szabad improvizációk 

- Egyéni, páros improvizációk 

- Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

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

- Strukturált improvizáció 

Az érzékeléses feladatok 

- Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

- Periférikus látás megfigyelése 

- Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

Csoportos játékok 

- Térjátékok 

- Dinamikai játékok 
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- Ügyességi játékok 

- Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

Követelmények 
A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit. 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és 

földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan használni a helyzetek 

adta lehetőségeket. 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű térérzékelésnek, 

a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, a verbális és nonverbális 

kommunikációnak a fejlesztése. 

- Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

- Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való fenntartásának 

kialakítása. 

- A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása. 

- A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

- Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés elsajátítása. 

- Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

- Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció 

használatának további fejlesztése. 

- Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az adott 

pillanatnak megfelelően. 

- A döntési képesség fejlesztése. 

- Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső irányításának 

tudatosítása. 

- A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 

Tananyag 

 -Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

- Mozgások különböző testrészek indításával 

- Belső és külső tereket felfedező táncok 

- A testközpont, mint motor használata 

- A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

- A testközpont és a periféria kapcsolata 

- A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és magas 

szinteken történő mozgások között 

- Tér, idő, dinamikai játékok 

Test tudatossági gyakorlatok 

- Az előző év anyagának ismétlése 

- Nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

- Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

- Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással 

- Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

- Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

A talajon végzett gyakorlatok 

- Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

- Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, improvizációba 

vezetése 

- Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

- Fekvésben végrehajtott partner munkák 
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Partner gyakorlatok 

- Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

- Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

- Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

- Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

Technikai elemek 

- Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, ellenállással 

- Dőlések: egyénileg - talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban - talajra vitel nélkül és 

talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, elkapásokba, 

improvizációval 

- Csúszások: párban - társon: fekvő-, közép- és álló-helyzetekben, haladás közben, a társ követésével, 

földre vitellel, súlyadással befejezve 

- Mászások: egyénileg - kéz és láb támaszok, párban - társon: fekvő-, közép- és álló-helyzetekben, 

haladás közben, csoportban, földre vitellel 

- Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő-, közép- és álló-helyzetekben, haladás 

közben 

- Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő-, közép- és álló-helyzetekben, haladás 

közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

- A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület használatával, 

szintváltásokkal 

- Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra vételek 

támaszba érkezéssel 

- Ugrások és elkapások: egyénileg - a talajra érkezések gyakorlása álló- és támasz helyzetekbe, 

gurulásban, párban - előre, oldalra, hátra ugrások - medence támasszal, központra érkezéssel, statikus és 

dinamikus helyzetekben 

- Ellensúlyozás: párban - álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben forgással 

- Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg - kéztámaszok, kézállások, asztal pozícióból 

földre kerülések kéztámaszon át 

- Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

Vezetett és szabad improvizációk 

- Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

- Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

- Strukturált improvizáció 

- Improvizáció képekkel 

- A tanár vezetésével vagy anélkül 

Érzékeléses feladatok 

- Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

- A periférikus látás használata 

- A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

- Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

Csoportos játékok 

- Térjátékok 

- Dinamikai játékok 

- Páros és csoportos szerepjátékok 

- Figyelemvezetéses játékok labdával 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 

információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti 

állapotot. 
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- A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra 

és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az érintésen keresztül 

kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha izomtónus 

használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és alkalmazni, döntést 

hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 

LÁBÁN-TECHNIKA 

A Lábán-technika - korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika - Rudolf Lábán elméleti 

rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az 

adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet 

tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér- és az erőtan adott évi követelményeinek 

elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása. 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet másolás alapú, 

melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő 

princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két 

forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra. 

Aktív erő-befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; passzív 

erő-befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta megjelenik. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és tudatosítása, 

kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák megértését 

- A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése 

- Testtudat, ritmus/idő érzék 

- A mozgáslehetőség bővítése, az időben - mint mértékegységben - történő gondolkodás kialakítása 

- A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok 
A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb-ből (könyök, térd) indított mozdulatok; 

bodyhalf: (testfél) - jobb-bal oldal, alsó-felső test tudatos, totális használata; diagonális kapcsolat 

tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok 
Izolációs gyakorlatok - lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok-ülőcsont 

kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, farkcsont 
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kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát-kézujjak kapcsolatának megtartása 

különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése 
A tér felső szintjén végzett gyakorlatok 
Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan beosztású is 

lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy-egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés 
A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos megbeszélés során, 

írásos formában 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási 

lehetőségeket, a ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző 

tempókat. 

- A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált 

testrészek tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, 

metrum-tartásra. 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása 

- A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése 

- A saját testen kívüli világ rendszerezése 

- Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat; 

koncentrációs készség fejlesztése 

 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint 
- egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

- két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, hátul 

magas, hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb elöl 

magas, jobb elöl mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, bal hátul 

magas, bal hátul mély 

- A 27. irány a táncoló maga 

- Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

- Térben alkotott formák, egyénileg - kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például 

shapeflow segítségével 

- Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

- Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli 

Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes baloldalát jelöli 

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet, illetve alsó testet is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

Verbalitásfejlesztés 
A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos megbeszélés során, írásos 

formában 

Követelmények 
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A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy-, a két- és 

háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a mozgásgömb fogalmát, az 

aktív és passzív erőhasználatot. A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan 

az oktaéderben és a kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett 

minőségű mozdulatok kivitelezése. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

GRAHAM-TECHNIKA 

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

rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a 

tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó 

technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

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

fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

- A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, 

megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

- Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham-

technika speciális térhasználatának felismertetése. 

- A diagonális mozgás fejlesztése 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok 

Talajon végzett gyakorlatok 
Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások 

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és az oda-

vissza ereszkedés technikáját 

Contraction-release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 
Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

Plié-contraction-release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok kombinációinak 

formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 
Walk - diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlat 

Triplet - hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip - ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók 

Követelmények 
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A tanuló ismerje a Graham-technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer 

alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham-

technika helyét a tánctörténetben. 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris 

szempontból helyes végrehajtására. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának 

fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

- A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, 

megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

- Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham-

technika speciális térhasználatának felismertetése. 

- A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 

Tananyag 
- Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction-release ritmikai és dinamikai 

nehezítésekkel 

- Spirál IV. pozícióban, fold - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont-indítású 

„contraction-release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával és 

fékezésével 

Brush, plié, plié-contraction-release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok 

kombinációinak formájában 

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel 

Térben haladó gyakorlatok, 
Walk - diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlat 

Triplet - hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip - ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális-haladó gyakorlatok bővítése: lépéskombinációk; az 

eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv 

alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction-release”, valamint a „spirál” elemeinek 

alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának szemléltetésére, az egyéni 

képességek bemutatására 

Követelmények 
A tanuló ismerje a Graham-technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer 

alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham-

technika helyét a tánctörténetben. 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris 

szempontból helyes végrehajtására. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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REPERTOÁR 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc repertoárt. 

Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta önálló gondolkodásmód 

és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák elemzése során. 

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások 

létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, 

stílusérzéküket. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. 

- Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét. 

Tananyag 
A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított vagy felújított 

művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, 

ismereteket. 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével. 

 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt gondolkodás és az 

alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának 

továbbfejlesztésére, elmélyítésére. 

 

Tananyag 
- A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár, illetve a tanulók által létrehozott 

művek előadása. 

- A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, ismereteket. 

Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a szaktanár vezetésével elemzik. 

Ezekből ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, rövid műveket készítenek. A 

modern repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket. 

Követelmények 
- A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát. 

- A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével. 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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- A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

elsajátítására és minőségi előadására 

- Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét 

- Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére 

Tananyag 
Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával előre 

kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a szaktanár feladata 

kiválasztani a feldolgozandó műveket. 

Követelmények 
- A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó 

alapismeretekkel. 

- A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, 

művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi alázattal és 

együttműködési képességgel. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák 

létrehozására és minőségi előadására 

- Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés, együtt 

gondolkodás képességét 

- Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

 

Tananyag 
- Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. 

- A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó 

műveket. 

- Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók 

létrehoznak rövid önálló koreográfiákat, műveket. 

Követelmények 
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó 

alapismeretekkel. 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre és a tanult 

tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, művészi alázat és az 

együttműködés képességével. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

114  

IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra nem stílus, 

táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus 

adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő 

továbbfejlesztése. 

Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának bővítését. A 

képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos alkalmazására. 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve ezzel a 

már előző évfolyamokban megismert moderntánc-technikák megértését, tudatosabb kivitelezését. 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak kompozíció 

elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő, illetve 

alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy a 

későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus mellett vagy önállóan is. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Kreativitásfejlesztés 

- Az integrált gondolkodásmód: érzelmi-szellemi-fizikai önvaló összekapcsolása 

- Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat 

tudatosítása 

- Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

- Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése 

- A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

Tananyag 
- A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő 

improvizációs feladatok 

- Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

- Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

- Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében  

- Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése  

- Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

Követelmények 
- A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes legyen 

kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás-improvizációs folyamatokat 

létrehozni 

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

rövid mozgásetűdök alkotására 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A kreativitás fejlesztése 

- A tér, mint absztrakció felismerése 

- A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti eszközök 

alkalmazása) 

- A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 

- A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 

- A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 
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- Az idő, mint absztrakció felismerése 

- Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi struktúrák) 

- Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

- Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

Tananyag 
- A tér és az idő témájában adott egyéni, illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 

feladatok 

- Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

- Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

- Alkotói rendszerek ismertetése 

- Alkotói rendszerek másolása 

- Új alkotói rendszerek létrehozása 

- Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása 

érdekében. 

- Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív 

bírálat) megtapasztalása érdekében 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési 

modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait. 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a régi 

modelleket új kontextusba helyezni. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális ) taneszköz: 

 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő/hangfal 

 Video-vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

 

 
B) NÉPTÁNC TANSZAK HELYI TANTERVE 

I. FEJEZET 

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. 

Lehetőséget biztosít a magyar paraszti kultúra értékeinek közvetítésére, a nemzeti identitás erősítésére és 

a nemzeti összetartozás érzésének elmélyítésére, jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar 

néphagyomány élő formában is fennmaradjon.  

A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, 

hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára az önkifejezés 

és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 

egyéniség fejlődését. 

A népi játék és a néptánc tanítása eszköz a személyiség sokoldalú fejlesztésére, olyan komplex 

hatásmechanizmussal bír, amely egyaránt hat a testre és a lélekre. A program lehetővé teszi más 

művészeti ágon alkalmazott módszerek, tanulástervezési technikák, stratégiák beépítését és alkalmazását, 

amelyek a komplex személyiségfejlesztést segítik és szakmai és pedagógiai módszertani megújulást 

eredményeznek. 
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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 kárpát-medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás 

tantervében. A táncanyag szabad kiválasztásának elve érvényesül, amely sokszínű év végi 

vizsgabemutatót eredményez.   A helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, végig 

kísérheti az egész oktatási folyamatot. A program lehetőséget biztosít a nemzetiségi táncanyagok 

beépítésére és tanítására. 

Nagy hangsúllyal szerepel a programban a technikai felkészültség megalapozása, a táncolni tudás 

képességének kialakítása és fejlesztése, amely során a tanulók alkalmassá válnak a táncok 

újraalkotására, szabad és kötött formájú  megjelenítésére. 

 A tanterv nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor 

biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A program az integrált óraszervezéssel lehetőséget 

biztosít arra, hogy a hasznos, gyakorlati tudás megszerzése az elméleti ismeretek integrálásával, 

gyakorlatorientált feldolgozásával valósulhasson meg. A néptánc főtárgy óráin sajátíthatják el a 

tanulók a Helyi tantervben meghatározott folklórismeret témakörök gyakorlati és elmélet 

ismereteit. Mindkét tantárgyból szerez osztályzatot a tanuló. 

A tananyag spirális elrendezése 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.  
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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) önálló tantárgyként, vagy 

Folklórismeret a néptánc tantárgyhoz kapcsolódóan, tantárgyi integrációban is tanítható 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban 
Folklórismeret önálló tantárgyként,vagy 

Folklórismeret a néptánc tantárgyhoz kapcsolódóan, tantárgyi integrációban is tanítható 

Választható tantárgyak 
Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás-olvasás (9-10. továbbképző évfolyamon) 

Folklórismeret a néptánc tantárgyhoz integráltan (7-8. továbbképző évfolyamon) 

Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) 

Óraterv 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző (E)  Alapfok (A)  Továbbképző (T) 

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

 Főtárgy  2  2  3-4  3-4  3-(4)  3-(4)  3-(4)  3-(4)  3-(4)  3-(4)  3-(4)  3-(4) 

 Kötelező tantárgy      1-(0)  1-(0)  1-(0)  1-(0)     

 Kötelezően 

választható tantárgy 

            

 Választható 

tantárgy 

 2  2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2 (1)-2 (1) -2 (1)-2 (1)-2 

 Összes óra:  2-4  2-4  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

 

Az Összes óra rovatában az első szám a heti minimális óraszámot jelöli, a második szám a szakmai 

program megvalósítása során az egyéni, páros, kis-és nagycsoportos tehetséggondozás számára is 

időkeretet biztosít. 

Az összevont osztályok működéséből következően, valamint az integrált óraszervezés lehetőségét 

figyelembe véve a tantárgyi óraszámok tanéven belül átcsoportosíthatók.  

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

(Az előképző évfolyam elvégzése nem kötelező.) 

 

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,  

- az önálló döntéshozatal képessége,  

- kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás,  

- a kapcsolatteremtő képesség fejlesztése,  

- a szabálytudat kialakítása,  

- a csoportnorma kialakítása,  

- a segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése,  

- a közösségi szemlélet kialakítása,  

- a környezet megóvásának fontossága,  

- az egészséges életmód igénye.  

 

Módszerkompetenciák  

- az ismeretbefogadás képességének fejlesztése,  

- az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása,  

- az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések,  

- az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége,  

- a kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása,  

- a hatékony önálló tanulásra nevelés,  

- az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is,  

- a tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés  
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll 

 

A vizsga tantárgyai 
Néptánc 

Folklórismeret 

A néptánc vizsga módja és időtartama 
Csoportban 5-10 perc, gyakorlati vizsga, továbbá 

Egyénenként, illetve párban: 2-3 perc, gyakorlati vizsga 

A néptánc vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, 

folyamat) csoportos bemutatása. 

Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 

táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve 

egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne 

legyen ugyanabból a dialektusból. 

A vizsga értékelése 
Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene 

illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása, előadásmód 

A folklórismeret vizsga módja és időtartama 
Írásbeli vizsga csoportban 30-40 perc, vagy  

Szóbeli vizsga, egyénileg, 5-8 perc 

 

A folklórismeret vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsgateszt, vagy a vizsga feladatlapja, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, 

valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy a tétel kihúzása és kidolgozása után önállóan számolnak be tudásukról. 

 

Választható témakörök  
Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Emberélet forduló 

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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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll 

 

A vizsga tantárgyai 
Néptáncgyakorlat és elmélet 

Választható vizsgatárgyak: folklórismeret, vagy tánctörténet 

A néptánc vizsga módja és időtartama 
Egyénenként, illetve párban: 8-10 perc, gyakorlati vizsga 

A néptánc 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 meghatározott táncrend szerint kell a táncokat 

bemutatni 

- A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a 

jellegzetes viseleteket 

A vizsga értékelése 

- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

A folklórismeret, vagy tánctörténet vizsga módja és ideje 
Írásbeli vizsga csoportban, 30-40 perc, elméleti vizsga, vagy  

Szóbeli vizsga egyénileg, 5-8 perc, elméleti vizsga 

 

A folklórismeret, vagy tánctörténet vizsga tartalma (választható vizsgatárgyak) 

- Az írásbeli vizsgateszt, vagy a vizsga feladatlapja, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, 

valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz. 

- A szóbeli vizsgán a tanulók a tétel kihúzása és kidolgozása után önállóan számolnak be 

tudásukról. 

 

 Választható témakörök folklórismeret tantárgyból 
 Jeles napok 

 Munkavégző ünnepek 

 Emberélet fordulói 

 

 

Választható témakörök tánctörténet tantárgyból 
- Az őskor táncművészete 

- A középkor jellemző táncformái 

- A reneszánsz és barokk kor táncélete 

- A romantika 

- A reformkor táncélete 

- A XX. század táncélete 

- Gyöngyösbokréta mozgalom 

- Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

- Hazánk jeles alkotói és műveik 
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A 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. 

 

 

 

II. FEJEZET 
 

A NÉPTÁNC TANSZAK TANTÁRGYAI 
 

NÉPI JÁTÉK 

 
Az előképző évfolyamainak fő célja maga a játéktevékenység, az önfeledt és természetes játékélmény 

megélése, a táncos tevékenység megszerettetése, a hétköznapi és a táncos mozgásformák élményszerű 

alkalmazása, a mozdulattípusok tudatosítása, a táncolni tudás képességfejlesztésének megalapozása, a 

szabad improvizációs mozgás és a közösségi táncélmény felfedezése. 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 (E) 

E/1. évfolyam 

Életkori sajátosságok: képi gondolkodás, nagyfokú mozgásigény, azonos neműek választása, 

nyitottság, kíváncsiság, tanulási kedv 

Fejlesztési feladatok 

 -A néptánc óra szokásrendjének kialakítása 

-A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás és játéktevékenység 

során,  

-A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása, alkalmazása a gyakorlatban  

-Az ugrás és forgás technikai előkészítése, fejlesztése  

-A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése  

-A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása  
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-A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése A szocializációs folyamatok 

fejlesztése  

Tananyag 

Játékok: ismerkedő, névtanuló drámajátékok, tanulómegismerő, asszociációs játékok, energetizáló, 

figyelmet, koncentrációt kialakító játékok, csapatépítő játékok. 

Bemelegítés: sportjátékok, mozgásos drámajátékok, zenés bemelegítés a testrészek általános 

átmozgatása különböző tempójú és hangulatú zenére. 

Tánctechnika: hétköznapi mozgások, játékokhoz kapcsolódó mozgások tudatosítása, mozdulattípusok 

megismerése különböző táncok zenéjére, térjátékok, térforma gyakorlatok 

Alapvető mozdulattípusok megismerése, tudatosítása:  

• járás (énekes körjátékok, ritmusképletek, állatutánzó járás, járás különböző lábfőrészeken, járás 

térforma alkotással, somogyi lassú csárdás zenére, járás és gesztusok, szöveg és mozgás, ének és 

mozgás összehangolása)   

•  lépés (mennyiségi meghatározottsággal, térirány szerint, ringás és lépés kombinációja)  

•  szökellés (rábaközi zenére, egyéni, páros és körformában, szabadon és kötötten)  

 futás (rábaközi, somogyi, gömöri friss csárdás zenére)   

 ugrás (ugróiskola, somogyi ugrós motívumok: lengető, cifra)   

 forgás (kifordulós körjátékok, kocsizás, szédikézés)  

Népi gyermekjátékok, sportjátékok, küzdő karakterű játékok, mozgásos drámajátékok 

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) 

Táncgyakorlat: polgári táncok, moldvai táncok (pálmáska, hoina), somogyi ugrós elemek, 

eszközhasználattal, improvizáció és táncetűd.  

Játékfűzések: a tanult 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. 

 

 

E/2 évfolyam 

Életkori sajátosságok: képi gondolkodás, nagyfokú mozgásigény, azonos neműek választása, 

nyitottság, kíváncsiság, tanulási kedv  

Fejlesztési feladatok 

-A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás- és játéktevékenység során 

-Kinesztetikus érzékelés, mozgásmemória, téri tájékozódás fejlesztése 

-A ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

-Az ugrás és forgástechnika fejlesztése gyermekjátékokkal 

-A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, 
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-A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának kialakítása, valamint a mozgásos és verbális 

önkifejezés ösztönzése 

-Improvizációs képességek fejlesztése 

-Szocializációs folyamatok, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség  

-A fantázia, a belső képi- és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- Nemzeti identitás erősítése, hagyománytisztelet, értékközvetítés 

-A mozgás megszerettetése, egészséges életmódra nevelés 

-A néptánc óra szokásrendjének kialakítása 

Tananyag 

Játékok: tanulómegismerő, társas együttműködést segítő, önismeretet segítő drámajátékok, népi 

gyermekjátékok, figyelmet, koncentrációt kialakító játékok 

Bemelegítés: sportjátékok, mozgásos drámajátékok, zenés bemelegítés a testrészek általános 

átmozgatása különböző tempójú és hangulatú zenére. 

Tánctechnika: a népi gyermekjátékokhoz kapcsolódó mozgások tudatosítása, mozdulattípusok 

megismerése, térjátékok, térforma gyakorlatok, dinamikai gyakorlatok, szöveg (kiszámolók, mondókák, 

szokásszövegek) és mozgás összekapcsolása, különböző mozdulattípusok összekapcsolása, 

forgásgyakorlatok 

Népi gyermekjátékok, sportjátékok, küzdő karakterű játékok, mozgásos drámajátékok 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 

Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, 

dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) ritmusgyakorlatok 

Irányok, alakzatok (előre-hátra, jobbra-balra, lent-fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, 

térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 

Táncgyakorlat: polgári táncok tananyagának bővítése (felvidéki, ), moldvai táncok  (pálmáska, hoina, 

túz lángja, keresel, botosanka, ördög útja) tananyagának bővítése, somogyi ugrós, lassú és friss csárdás 

elemek, improvizáció, táncetűd, koreográfia  

Folklórismeret: szokások megismerése (Márton nap, hejgetés, farsangolás, mesefeldolgozás, 

pásztorélet)  

 

Játékfűzések (a tanult 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. 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- A testsémákat, az oldaliságot  

- A teret, amelyben mozog, játszik, táncol, a tér fő irányait 

- A közösségi téralkotás alapformáit: kör, félkör, sor, oszlop, átló, szórt alakzat, oktató alakzat 

- A mozdulattípusok elnevezését, megvalósítását 

- A támaszték fogalmát 

- A gesztusmozdulatokat a népi gyermekjátékokhoz kapcsolódóan 
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- A hétköznapi és a táncos mozgás közötti különbséget 

- A csoportnormákat, szabályokat 

- A tanult mondókák, kiszámolók, versek szövegét, a játékokat 

- A gyermekdalok, népdalok szövegét és dallamát 

- A véleményformálás szabályait, a pozitív társértékelést 

- A  határon túli magyarság létezését 

- A Márton napi szokásokat, hiedelmeket, a moldvai karácsonyi szokásokat, rigmusokat 

 

 

A tanuló legyen képes 

- A téri tájékozódásra, viszonyításra, a távolság felmérésére 

- A jobb és baloldal és az előre-hátra irányok felismerésére 

- Az önfeledt játékra, játékkezdeményezésre 

- A táncélmény közösségi megélésére, a tanult polgári és moldvai táncokon keresztül 

- Felelősségvállalásra, a társakkal való együttműködésre, az érintés elfogadására, az 

alkalmazkodásra 

- Mások véleményének elfogadására 

- Az instrukció megértésére, megvalósítására, instrukció adására 

- Néhány táncelem szabad improvizációjára 

- A nemzeti összetartozás felismerésére 

 

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 megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, lábbelik.  

 

 

NÉPTÁNC 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, 

hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, 

fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, 

intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai 

állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér- és formaérzékenységük 

fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és 

szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén 

hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, 

lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak 

megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve alakuljon 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. 
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Alapfokú évfolyamok (A) 

 
Az alapfok első és második évfolyamán a táncos képességfejlesztés középpontjában a támasztékszerkezet 

és a gesztus tudatosítása, plasztikai, ritmikai és dinamikai megjelenítése, a néptánc alapmozdulatok 

(csárdás, cifra, bokázó, lengető) technikai megvalósítása és tudatosítása, a tánc és a zene 

összefüggéseinek felfedezése áll. A táncélményt a kiválasztott táncanyagok motívumainak megismerése, 

improvizatív és etűdszerű bemutatása nyújtja. 

Az alapfok harmadik negyedik évfolyamán a test tudatos formálása, az állóképesség növelése, többféle 

tánctechnika alkalmazása, a táncismeret bővítése (tájegységek táncai, tánctípusok), a férfi és női szerepek 

tudatosítása, az összerendezettség és a tánc esztétikájának felfedezése dominál.  

Az alapfok ötödik hatodik évfolyamán a táncmotívumok funkcióinak megértése, a táncszerkesztés 

elveinek felfedezése, (tájegységek, tánctípusok, táncrend) a stílusismeret kialakítása, a plasztikai, 

ritmikai, dinamikai sokszínűség megélése, valamint a megszerzett ismeretek rendszerezése kerül a 

középpontba. Az alapfok hatodik évfolyamának tervezésekor figyelembe kell venni azt is, hogy a 

művészeti alapvizsga sikeres megvalósítása a legfontosabb stratégiai cél. 

A/ 1. évfolyam 

Életkori sajátosságok: mintakövetés, formális gondolkodási szakasz, második mozgásfejlettségi szint.  

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 

Játékok: játékok bővítése, párválasztó játékok, énekes-táncos népi gyermekjátékok vonuló-kapuzó 

játékok, drámajátékok, dramatikus játékok 

Bemelegítés: sportjátékok, mozgásos drámajátékok, zenés bemelegítés a testrészek általános 

átmozgatása különböző tempójú és hangulatú zenére. 

Tréning: az állóképesség fokozatos növelése, az izomzat erősítése, nyújtás, levezetés 

Tánctechnika: mozdulatkombinációk, támasztékváltás gyakorlatai, ugrástípusok, alapmotívumok 

(csárdás, cifra, lengető, bokázó) megismerése különböző tánczenére, az alapmotívumok plasztikai, 

ritmikai, dinamikai gyakorlatai, gesztusgyakorlatok, alapmotívumok és gesztusgyakorlatok, egyszerű 

csapáselemek. 

Táncgyakorlat 

   - Az ugrós és a csárdás előkészítő gyakorlatok  

- Ugrós táncelemek (somogyi, sárközi, rábaközi) 

- Csárdás táncelemek 

- Eszközhasználat (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, seprű, üveg) 
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- Polgári táncok tananyagának bővítése 

- Moldvai táncok tananyagának bővítése 

- 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 

Ismeretek, fogalmak: a táncokhoz kapcsolódóan, integrált tartalmak (földrajz, történelem,  zene, 

folklorisztika) 

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. 

 

A/2 évfolyam 

Életkori sajátosságok: mintakövetés, formális gondolkodási szakasz, absztrahálás, 

mozgásharmonizálás, kéz-szem/láb-szem finommotoros mozgás, harmadik mozgásfejlettségi szint.  

Fejlesztési feladatok 

- a test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 

- a csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

- a támasztékváltás tudatosítása, 

- a zenei érzék, ritmusérzék, mozgáskoordináció  

- eszközkezelés technikájának fejlesztése, 

- a térdhasználat tudatosítása, a tánc hangsúlyának felfedezése 

- ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 

- a játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a hallás, a ruganyosság, a 

térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 

- az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

- az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások 

és normák kialakítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás 

(séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, 

eszközhasználat, csapások, gesztusok 

Énekes-táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése  

Táncgyakorlat: 

- Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási 

módoknak a megismertetése 

- A Dunai táncdialektus egyik ugrós táncanyaga (csoportos, páros) 
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- A Dunai táncdialektus egyik eszközös táncának bevezetése (szóló) 

   - csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában    

(pl rábaközi csárdás, felső-Tisza–  vidéki csárdások,  hajlikázás,  seprűs, botos, üveges tánc)  

  

- 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 

Folklórismeret: tavaszköszöntés, húsvét  

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. 

 

A/3. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: A gyermekek ebben a fejlődési szakaszban egyre inkább alkalmasak a 

koordinált, kiegyensúlyozott és harmonikus mozgásra. Növekszik az egyéni, akarati tényező. Az életkori 

sajátosságokból adódóan szükséges a belső motiváció, a feladat iránti elkötelezettség erősítése.  

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 befogadó elfogadó attitűd, valamint a nemi identitás 

erősítése 

- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás 

(séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás-

ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, 

gesztusok 
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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 (pl gömöri csárdás) 

- 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. 

 

 

A/4. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: A fokozatosan megjelenő formális gondolkodást kihasználva az oktatás egyre 

inkább épít a logikára és a kérdésfeltevésekre, a tanulók megfigyeléseinek tudatosítására.  

Az évfolyamban egyre összetettebb formában jelennek meg az eltérő a nemi szerepek.  

 

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, az elfogadó attitűd, valamint a férfi és női szerepből adódó 

viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 

- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 
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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 (pl dél-alföldi oláhos) 

- 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 

Folklórismeret: A Luca naphoz, a betlehemezéshez, a legényavatáshoz kapcsolódó ismeretek, 

fogalmak a táncokhoz kapcsolódó integrált tartalmak (földrajz, történelem, zene, folklorisztika)  

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. 

 

A/5. évfolyam 

Életkori sajátosságok: a játékosság mellett már dominánsabb szerepet kap a tánctevékenységben 

megvalósuló tudatos képességfejlesztés is. 

Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult táncdialektus 

ismeretanyagán keresztül 

- A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 

- A legényes és a forgós-forgatós táncok előkészítése 

- A táncrend fogalmának kialakítása 

- A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a 

táncos partnerkapcsolat kialakítása 

- A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 

elsajátítása 

- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 

- A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 

- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 

- A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, az 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 
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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 (sűrű és ritka tempo) 

- A Dunai-dialektus csárdásai közül a  választott tánc bevezetése (somogyi táncok) 

- A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése (szatmári verbunk és 

csárdás) 

- A Dunai dialektus verbunkjai közül a  választott tánc bevezetése 

- A Déli körtánc dialektus (somogyi karikázó) ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus 

(gömöri karikázó) 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. 

 

A/6. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: a játszva tanulás mellett a tanulók a táncformanyelvi összefüggések 

felismerését és alkalmazását már tudatosan képesek elvégezni.   

Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás, valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 

fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

-Nemzeti identitás erősítése, hagyománytisztelet, értékóvó magatartás belső igényének kialakítása 

- 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) 
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Táncgyakorlat 

- A legényes és a forgós-forgatós táncok előkészítése 

- Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 

- A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

- A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

- A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az 

esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos magatartás 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult zenei, 

folklorisztikai, földrajzi jellemzőket. 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti vizsga 

követelményeinek teljesítésére. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  

A tanuló ismerje 
- Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 

- A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek 

összefüggéseit 

- A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

- A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

- A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 

- A színpadi törvényszerűségeket. 

- A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

- A táncalkalmaknak megfelelő magatartás- és viselkedésmódokat 

A tanuló legyen képes 
- Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos 

színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni 

használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

- A megszerzett ismeretekről beszélni 

- A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

- A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

- A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

- A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

- A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

- Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 
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Továbbképző évfolyamok (T) 

A továbbképző évfolyamokon a tananyag bővítése az Erdélyi dialektus táncainak megismerésével 

történik. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a stílusos táncolási mód elérése, az adatközlők táncának 

megismerése, elemzése, újra alkotása, a táncrendek megismerése, a táncok művészi megformálása 

egyénileg, párban és csoportos koreográfiában egyaránt. A továbbképző évfolyamain az improvizációs 

eszköztár is bővül a korábban tanult táncanyagok tekintetében. Fontos cél a pályaorientáció segítése. 

 

T/7. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: az iskolaváltás és a kamaszkor, az útkeresés időszaka, sok nehézségekkel. 

Különösen fontos a közösséghez tartozás, az értékes és tartalmas együtt munkálkodás, a megerősítés, a 

bevonás.  

Fejlesztési feladatok 

- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás-ellentartás jelentőségének tudatosítása 

- A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

- Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

- A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

- A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok 

stílusos megjelenítésének elősegítése 

- Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 

fizikai erőnlét fejlesztése 

- A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai 

különbségeinek megvalósítása 

- A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

- A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 

- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, tréning 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben 

való használata 

Táncgyakorlat 

- Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése  

- 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 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat. 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására. 

 

T/8. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: az útkeresés és a „lázadás” időszaka, a kamaszkori problémákkal a 

középpontban.   

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,tréning  

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. 

 

 

T/9. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: az útkeresés, az önismereti kérdések, a siker és kudarc megélése, feldolgozása 

kiemelt tényezők  

Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

- Az ismeret elmélyítése, bővítése 

- A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

- A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

- A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

- Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai 

erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

- A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás- és ugrókészség fejlesztése 

- A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

- A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

- A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

- A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

- A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 

- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, tréning  

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, 

térben való használata 

Táncgyakorlat 

- Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

- A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, koboz), az 

aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, 

szokások 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
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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. 

 

 

T/10. évfolyam 

 

Életkori sajátosságok: az útkeresés, az önismereti kérdések, a siker és kudarc megélése, feldolgozása 

és a kamaszkori problémák jellemzőek.  

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, tréning 

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. 

az útkeresés, az önismereti kérdések, a siker és kudarc megélése, feldolgozása és a kamaszkori problémák 

jellemzőek.  

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 
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- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben való 

használata 

az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

az ismert táncanyagból 

a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

a Kárpát-medence táncai, tánckultúrája 

jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 

összefüggései 

a saját  

 

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 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. (A pedagógus a csoport összetételét, igényét, az életkori 
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sajátosságokat figyelembe véve választhat a témakörök altémái közül. A cél az érdeklődés felkeltése, az 

élményszerű tananyagfeldolgozás.) 

A néptánc tantárgyhoz kapcsolódó integrált óraszervezés és tananyagfeldolgozás esetén a 

gyakorlati feldolgozás megvalósítása igazodhat a jeles napokhoz, ezért  a témakörök felcserélhetők, 

sorrendjüket a pedagógus határozza meg, igazodva az iskola elvárásaihoz, a tágabb környezet igényeihez, 

felkérésekhez. Az alapfokú és a továbbképző évfolyamokból álló összevont osztályok esetén kötelezően 

választható a folklórismert tantárgy. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A játék- és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, a 

kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér- és időbeli 

tájékozódás fejlesztése 

- A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

Tananyag 
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése. 

 

Gyerekszületés, gyermekkor  
- Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

- Komatál hagyománya 

- Keresztelő 

- A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

- Az anya avatása 

- Munkára nevelés, gyermekmunka 

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai  

- A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 

- A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 

- A tánc tanulása 

- Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának - szokások, táncok, zenei kultúra - tanulása) 

- A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

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. 

 

A/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 
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A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, rituális 

cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

Az évkör ünnepei gyermekszemmel   

- Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

- Szent Balázs napja, Balázsjárás 

- Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

- Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

- Pünkösdi királynéjárás 

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 

 

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. 

A/ 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 alkotásainak megismerése 

Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

Legények és lányok játék- és táncalkalmai  
- A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

- Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

- Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

- Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

- Luca kettős alakja 

- Betlehemezés 

- Farsangi szokások 

- A nagyhét eseményei 

- A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

- Pünkösdi királyválasztás 

- Májusfaállítás 

- Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
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Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 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. 
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A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása, összefoglalás, 

felkészülés az alapfokú művészeti vizsgára. 

- A tananyagban meghatározott régi- és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 

elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának ismétlése 

- A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet, valamint 

a tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése 

Tananyag 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

Körtáncok 
- Középkori tánchagyomány, lánc- és körtáncok 

- Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

Eszközös pásztortáncok 
- Kanásztánc, pásztortánc 

- Pásztorbotoló, cigánybotoló 

Ugrós-legényes tánctípus 
- Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 

- Erdélyi legényes táncok 

Küzdő karakterű páros táncok 

Forgós-forgatós páros táncok 
- Reneszánsz tánchagyomány, forgós-forgatós páros táncok 

- Lassú tempójú páros táncok 

- Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 

Az új táncréteg jellemzői 

- A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

Verbunk 
- A szóló verbunk 

- Szabályozott szerkezetű verbunkok 

Csárdás 
- A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 

- Körcsárdás, hármas csárdás 

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 
- Dunai dialektus 

- Tiszai dialektus 

- Erdélyi dialektus 

- A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok során 

megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait. 

- A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 

a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
- A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok 

vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

- A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb 

elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, 

funkcióit 

A tanuló legyen képes 
- A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér-idő összefüggéseinek felismerésére 

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

- Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

- A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

- Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

 

T/7évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
-A férfi és női magatartásminták és a felnőttkorhoz kapcsolódó rituálék felismerése, a felfedező tanulás 

képességének fejlesztése 

 

Tananyag 
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt- és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles napok 

és ünnepi szokások megismertetése 

 

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 
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A tanuló ismerje a táncalkalmakhoz kapcsolódó szokásokat, a táncos magatartás és viselkedés szabályait, 

a tanult dramatikus szokások jellemzőit, tartalmát, felépítését. 

Legyen képes a megszerzett ismeretek alkalmazására a gyakorlatban 

 

T/8 évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- A témakörhöz kapcsolódó érzelmek feldolgozása 

- Szokások, hagyományok értelmezése, elemző és mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 

Tananyag 
Az idősek tisztelete a hagyományos paraszti kultúrában, halotti szokások, hagyományok. 

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 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje a halotti szokásokat, szertartásokat, szimbólumrendszerét. Ismerje az idősek szerepét a 

paraszti hagyományban. 

Legyen képes az embertársak és különösen az idősek iránti tisztelet kifejezésére. 

 

 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 
- A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok 

vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét. 

- A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb 

elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, 

funkcióit. 

A tanuló legyen képes 
- A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér-idő összefüggéseinek felismerésére. 

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

- Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 

- A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

- Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban. 
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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 (T) 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

- A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

- Stílusérzék, logikus gondolkodás, valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

- Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátítására, valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 

Tananyag 
- Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

- Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

- Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

- A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

- A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

- A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

- A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

- A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

- A balett megjelenése Magyarországon - „Eszterházy esték” 

- A romantika hatása Európa táncéletére 

- A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok - Körmagyar 

- A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

Követelmények 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve önálló 

gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

T/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 
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Tananyag 
- Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 

- A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 

- A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

- A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

- Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese - Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), 

- Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT - Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna 

Művészegyüttes (Náfrádi László) 

- A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 

- A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi táncművészetben 

- A művész- és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

- A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

- A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

Követelmények 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 

néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos 

rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket. 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a 

tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
- Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket. 

A tanuló legyen képes 
- Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára. 

 

 

 

 

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. 
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Alapfokú évfolyamok (A) 

A/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. 

A/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 
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Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit. 

- A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra. 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósítása 

- A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

- Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

- A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

- A népi éneklési technika fejlesztése 

- Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék fejlesztése 

- Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 

- A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

- A nyújtott és éles ritmus 

- A 4/4-es zenei lüktetés 

- A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

- A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

- Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

- A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

- A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

- Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit. 

- A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra. 

 

A/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 
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- A giusto előadásmód 

- Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

- A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

- Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

- A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

- Az esztam és dűvő kíséret 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat. 

- A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra. 

A/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. 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek megismertetése 

- A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

- Az ismeretek szintetizálásának elősegítése 

- A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

- A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

- A vizsgahelyzetre való felkészítés 
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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 (T) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

- A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

- A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

- Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

- A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése. A 

népzenei kiadványok népszerűsítése 

- A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

- A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 
- A „jaj-nóták” jellemzői 

- Az aszimmetrikus lüktetés 

- Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

- Táncszók, csujogatások 

- Az periódus és a tánc összefüggései 

- A sánta dűvő kíséret 

- Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

- Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

Követelmények 
- A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

- A tanuló legyen képes a „jaj-nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, a 

táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére. 

T/8. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

- A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

- A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

- A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

- A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

- A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

- A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése 

- A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

- A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

- A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 
- A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

- Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

- Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

- Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

- Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

- A siratók és keservesek jellemzői 

- Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

- Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását. 

- A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére. 

T/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. 
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- 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. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek, a 

díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése 

- A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

- A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

Tananyag 
- A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

- A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

- A tanult éneklési technikák gyakorlása 

- Hangszerfelismerés 

- Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

- Az adatközlők életútja 

- Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység 

jellemző hangszereit, hangszer-együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit és 

összefüggéseit a táncokkal, a „jaj-nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők 

életútját. 

- A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 

technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 

hangszerek, kíséretmódok felismerésére. 

 

 

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 (T) 

T/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 
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- A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

- A mozdulatelemzés 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. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének értelmezése 

- A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos-eszköz 

viszonyának rögzítése 

- A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

- A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és dinamikai érzék, 

a testtudat fejlesztése 

Tananyag 
A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos-eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a helyzet- és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben. 

- A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására. 
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C) TÁRSASTÁNC TANSZAK HELYI TANTERVE 
 

I. FEJEZET 

AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

A táncművészeti ágak közül a nagy hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy utat tett meg az 

ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program 

további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének 

kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására. 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú 

fejlesztése. 

A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző 

társastáncokból. 

Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. 

A szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy 

előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más ágába, valamint a 

társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a 

historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. 

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb viszi a 

tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik. 

A program az integrált óraszervezéssel lehetőséget biztosít arra, hogy a hasznos, gyakorlati tudás 

megszerzése az elméleti ismeretek integrálásával, gyakorlatorientált feldolgozásával valósulhasson 

meg. A társastánc főtárgy óráin sajátíthatják el a tanulók a Helyi tantervben meghatározott 

viselkedéskultúra és a társastánctörténet tantárgy gyakorlati és elmélet ismereteit. Mindhárom 

tantárgyból szerez osztályzatot a tanuló. 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb 

megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását. 
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A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Főtárgy 
Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak 
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) önálló tantárgyként, vagy 

Viselkedéskultúra a társastánc tantárgyhoz kapcsolódóan,tantárgyi integrációban is tanítható 

Társastánctörténet (5-6. alapfokú évfolyamon, 9-10. továbbképző évfolyamon) önálló 

tantárgyként, vagy 

Társastánctörténet a társastánc tantárgyhoz kapcsolódóan, tantárgyi integrációban is tanítható  

Kötelezően választható tantárgy - az összevont osztályokban 
Viselkedéskultúra, önálló tantárgyként, vagy 

Viselkedéskultúra a társastánc tantárgyhoz kapcsolódóan, tantárgyi integrációban is tanítható 

Társastánctörténet önálló tantárgyként, vagy 

Társastánctörténet a társastánc tantárgyhoz kapcsolódóan, tantárgyi integrációban is tanítható 

Választható tantárgyak 
Társastánc gimnasztika (1-2. előképző évfolyamon, 1-3. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7-8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 

 
 

Óraterv 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző (E)  Alapfok (A)  Továbbképző (T) 

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

 Főtárgy  2  2  3-4  3-4  2-(3)  3  3 -(4)  3-(4)  3  3  3-(4)  3-(4) 

 Kötelező tantárgy      1-(0)   1-(0)  1-(0)    1-(0)  1-(0) 

 Kötelezően 

választható tantárgy 

   1  1  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 

 

Az Összes óra rovatában az első szám a heti minimális óraszámot jelöli, a második szám a szakmai 

program megvalósítása során az egyéni, páros, kis-és nagycsoportos tehetséggondozás számára is 

időkeretet biztosít. 

Az összevont osztályok működéséből következően, valamint az integrált óraszervezés lehetőségét 

figyelembe véve a tantárgyi óraszámok tanéven belül átcsoportosíthatók. 

képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

(Az előképző évfolyam elvégzése nem kötelező.) 

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 MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgyai 
Társastánc 

Társastánctörténet 

 

A társastánc vizsga módja és időtartama 
Csoportban, 20-25 perc, gyakorlati vizsga, továbbá 

Egyénenként, illetve párban: 2-3 perc, gyakorlati vizsga 

A társastánc vizsga tartalma 

- A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk bemutatásából áll 

- A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat miközben számot 

adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, stílusok, táncirányok, tánctechnikák 

ismeretéről 

- A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, a latin-amerikai (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok alaplépései, 

alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin) és a Jive 

(Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin) haladólépései 

A vizsga értékelése 

- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

- a zene és a tánc összhangjának betartása, 

- a technikai biztonság, 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

- a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 

A társastánctörténet vizsga módja és időtartama 
Egyénileg, 10 perc, szóbeli vizsga 

A társastánctörténet vizsga tartalma 
A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. századi magyar és 

európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves táncmestereikről, a  standard és latin-

amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet alkalmairól és eseményeiről. 

Témakörök 
- A társasági élet alkalmai. 

- A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

- A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

- A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 

A vizsga értékelése 

- A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin-amerikai táncok 

(Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, stílusjegyeinek ismerete (jellege, 

ütem, tempó, ritmus) 

- A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek és jeles 

képviselőinek ismerete. 

- A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgyai 
Társastánc 

Társastánctörténet 

 

A társastánc vizsga módja és időtartama 
Csoportban, 25-30 perc, gyakorlati vizsga, továbbá 

Egyénenként, illetve párban: 2-3 perc, gyakorlati vizsga 

A vizsga tartalma 
A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított kombinációkból (5 

standard, 5 latin-amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során lemérhető a tanulók technikai tudása, ritmus-, tér- és 

stílusérzéke, együttműködő készsége és művészi önkifejezése 

- A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

- A latin-amerikai táncok (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, alapfigurái, 

haladólépései, haladó figurái 

- Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt nem kell 

bemutatni!) 

A vizsga értékelése 

- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia pontos 

kivitelezése 

- a zene és a tánc összhangjának betartása 

- a technikai biztonság 

- a tánc stílusának megfelelő előadásmód 

- a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 

A társastánctörténet vizsga módja és időtartama 
Egyénileg, 10 perc, szóbeli vizsga 

A társastánctörténet vizsga tartalma 

- A társasági élet alkalmai 

- A XX-XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, legfontosabb korszakai, alkotói 

- A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

- A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 

- A formációs társastáncok kialakulásának története 

A vizsga értékelése 

- a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak ismerete, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete, 

- a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete, 

- a formációs társastáncok kialakulásának története. 
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II. FEJEZET 

A TÁRSASTÁNC TANSZAK TANTÁRGYAI 

 

GYERMEKTÁNC 

A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő gyermek 

nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben fejlesztheti fizikális erejét, 

formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, ritmusérzéke, munkához való 

hozzáállása és kitartása. 

 

Előképző évfolyamok (E) 

E/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly-, ritmus és térérzékelés) 

fejlesztése. 

- A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a kialakítása. 

- Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a beszéd, a zene, 

a mozgás összekapcsolása). 

- A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának fejlesztése. 

Tananyag 
- Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

- A helyes testtartás megtanítása 

- Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

- Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

- Az irányok, térformák tudatos használata 

- Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

- Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke-spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek a 

káposzta, Letkiss...) 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es játékos táncokat, gyermektáncokat. 

- A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, 

érdeklődő, fogékony, együttműködő és problémamegoldó. 

E/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

- A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás) 

- A megismerő- és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) fejlesztése 

- Tér-, forma-, stílus- és ritmusérzék fejlesztése 

 

Tananyag 
- Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

- A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsűt irányú lépések, jobbra fordulat, balra fordulat) 

- Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták) 
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- Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások) 

- Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha-cha-cha, Boogie-

woogie, Polka, Csárdás...) 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 

gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat. 

- A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon a 

partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni. 

 

TÁRSASTÁNC 

A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, 

gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz éven át tanulják a 

tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok motívumai juttatják el a tanulót 

az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú tartalom, tanterv olyan területekre hívja 

fel a figyelmet, mint az együttműködés, a mérlegelő gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségérzet és 

a tolerancia. 

A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotómunkához, mely hozzájárul a harmonikus, gazdag 

érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos tanulás, az órákon 

való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei összekovácsolják a tanulókat, 

ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása 

- Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése 

- A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség fejlesztése 

Tananyag 
- A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

- A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 

- A táncos alkalmak viselkedési szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés) 

Követelmények 
A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, 

viselkedési szabályait, magatartásformáit. 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakon a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok alapjainak 

kombinálására. 

 

 

A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A standard és a latin-amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

- A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a közösségtudat 

formálása 
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- A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs folyamatok 

elősegítése 

- A partnerek közötti kommunikáció javítása 

Tananyag 
- A standard és a latin tánctartás 

- A ritmusok, ritmikák 

- Táncirányok (Alignment) 

- Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

- Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései 

- A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései 

- A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive 

chasse, Forward lock alaplépései 

- A Cha-cha-cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, Check 

from OPP alaplépései 

- A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold, Backward 

walks in close hold, 

- Fan, Hockey stick alaplépései 

- A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left to 

right alaplépései 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 

testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat. 

- A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni. 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A standard és a latin-amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a használt 

akciók elsajátítása, valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön keresztül a 

táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása 

- A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei beosztáshoz, 

frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

- A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

- A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 

Tananyag 
- A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

- A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

- Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései 

- A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései 

- A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse reverse 

turn alaplépései 

- A Cha-cha-cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to right, Under arm turn to 

left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish towel alaplépései 

- A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm turn to right, 

Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései 

- A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái 

- A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, az 

alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket. 
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- A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban történő, 

stílusos előadására, a táncos-táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására. 
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A/4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a standard 

táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 

- A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

- A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

- Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 

Tananyag 
- A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

- A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

- A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather finish 

alaplépései 

- Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái 

- A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái 

- A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái 

- A Samba Natural basic movement, Reverse basic movement, Side basic movement, Outside basic 

movement, 

- Progressive basic movement, Whisks to left, Whisks to right, Promenade samba walks, Side 

samba walk, Stationary samba walks alaplépései 

- A Cha-cha-cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái 

- A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái 

- A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái 

- A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az 

alkalmazott testfordulatokat, valamint az emelkedést és süllyedést. 

- A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére. 

 

 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az alapfigurákban 

- A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék kialakítása 

- Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása 

- A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

Tananyag 
- Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

- A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural 

alapfigurái 

- A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái 

- Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái 

- A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái 

- A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái 

- A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései 

- A Cha-cha-cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break from 

OCPP and OPP alapfigurái 

- A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái 

- A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái 
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- A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade botafogo 

alapfigurái 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 

törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát. 

- A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a 

testhajlást. 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra épülése 

- A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése 

- A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 

felismerése 

Tananyag 
- A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája 

- Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to right 

alapfigurái 

- A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái 

- A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái 

- A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései 

- A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close alapfigurái 

- A Cha-cha-cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái 

- A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with 

handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái 

- A Samba Travelling voltas, Criss cross, Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to left 

for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái 

- A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin 

haladólépései 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit. 

- A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 
- A világtáncok kezdő- és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 

szabályait, magatartásformáit. 

- A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit, 

alapfiguráit, a latin-amerikai táncok (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépéseit, 

alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit. 

- A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét. 

- A táncparkett szabályait. 

A tanuló legyen képes 
- A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására. 

- Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a közösségépítésre. A 

másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus magatartásformák elsajátítására. 
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- A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a páros és 

csoportos feladatok végrehajtására. 

- A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és 

kulturális tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni. 

- A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

- Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre. 

- Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 

teljesítésére. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok 

alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

- A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

- Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek 

alkalmazása. 

- Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra. 

Tananyag 
- A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

- Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and cross 

hesitation haladólépései 

- A Tangó Promenade link, Four step haladólépései 

- A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései 

- A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései 

- A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas, Syncopated 

separation alapfigurái 

- A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Piait, Circular voltas 

haladólépései 

- A Cha-cha-cha Open hip twist spirál, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip twist 

haladólépései 

- A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései 

- A Jive Fallaway throwaway, Overturned change of place left to right, Ball change haladólépései 

- A standard és latin táncok stílusjegyei 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 

Samba, Cha-cha-cha, Rumba,Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 

táncszerkesztési elveket. 

- A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 

összeállítására. 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések alkalmazása. 

- A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

- A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 

Tananyag 
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- Szakkifejezések, fogalmak 

- A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

- Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open impetus 

and wing haladólépései 

- A Tangó Backopen promenade, Outside swivels haladólépései 

- A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések 

- A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus, 

Weave from PP, Reverseweave haladólépései 

- A Cha-cha-cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései 

- A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning haladólépései 

- A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP, Rhythm 

bounce, Simple volta,Methods of changing feet haladólépései 

- A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape, 

Travelling spins from PP haladólépései 

- A Jive Windmill, Spanish arms haladó figurái 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 

fogalmakat. 

- A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára. 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

- A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való igazodás 

fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

- A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

- A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 

Tananyag 
- Improvizációs szabályok 

- A Bécsi keringő Contra check haladó figurája 

- Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right haladólépései 

- A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései 

- A Quickstep Six quick run, Zig-zag, back lock and running finish, Change of direction haladó 

figurák 

- A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig-zag from PP haladó 

figurái 

- A Cha-cha-cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései 

- A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései 

- A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation, 

Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései 

- A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái 

- A Samba Argentine crosses, Rolling off the arm, Three step turn, Cruzados walks, Cruzados 

locks haladó figurái 

Követelmények 
A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és haladó 

figuráit. 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos eltáncolására. 

 

T/10. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
- Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

- Egyéni táncstílus kialakítása 

- Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

- Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 
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Tananyag 
- Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway whisk, 

Left whisk, Contra check haladó figurái 

- A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip pivot, five 

step haladó figurái 

- A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse haladó 

figurái 

- A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with weave 

ending haladó figurái 

- A Cha-cha-cha Aida, Opening out from reverse top, Slip-close chasse, Syncopated open hip twist 

haladó figurái 

- A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated open hip 

twist haladó figurái 

- A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái 

- A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, Samba side 

Chasses haladó figurái 

- A Paso doble Alternative entries to PP, Twists, Separation with fallaway ending, Separation with 

lady’s caping walks, Farol, Fregolina incorporating farol haladó figurái 

 

Követelmények 
A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, az 

alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket. 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására szólóban, párban 

és csoportban. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 
- A standard és latin-amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, az 

alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

- A szakkifejezéseket, fogalmakat 

- A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

- A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

- A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 

A tanuló legyen képes 
- A standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

- A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

- A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

- A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

- Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 

mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

- Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 

beszélni 

- Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 

teljesítésére 
 

VISELKEDÉSKULTÚRA 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a 

társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit. 
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Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett kialakul a 

tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi jogok tiszteletben 

tartása. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

- A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

- A mérlegelő gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása 

Tananyag 
- Viselkedésünk alapjai 

- Viselkedés táncos alkalmakon  

- Az étkezés illeme 

- Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

- Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

- Művelődés, szórakozás 

- Az ajándékozás illeme 

- Utazás, közlekedés 

- Kapcsolattartás távolról 

- Nemzeti sajátosságok 

- Amit még illik tudni 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a táncos alkalmak viselkedési szabályait és a köznapi élet illemtanát. 

- A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos alkalmakra 

vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására. 

 

TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok kialakulását, 

történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok stílus és formavilágát, 

az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését.A társastánctörténet tantárgy 

célja továbbá, hogy a tanuló megismerje a XX-XXI. század tánctörténetének kiemelkedő hazai- és 

nemzetközi képviselőit, az európai társastáncélet fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs 

társastáncok kialakulását, aktív közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 

tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló képességének javítása 

Tananyag 
- A társastánc művészi és közhasznú formái 
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- A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

- A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

- A standard és latin-amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin-

amerikai táncok (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, 

stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és 

közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait. 

- A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző 

alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 

 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív befogadó 

magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

Tananyag 
- A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) nemzetközileg 

meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

- Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

- A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles képviselőit, 

munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor társastáncainak 

formanyelveit. 

- A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 
- A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin-amerikai táncok 

(Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit (jellege, ütem, 

tempó, ritmus). 

- A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, alkotóműhelyeit és 

jeles képviselőit. 

- A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit. 

A tanuló legyen képes 
- A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és fogalomkészlet 

önálló használatára. 

 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A társastáncok hazai és nemzetközi irányzatainak, alkotóműhelyeinek és képviselőinek 

megismertetése. 

- A táncelméleti tudás, valamint az összegző és szintetizáló képesség fejlesztése. 
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Tananyag 
- Az európai társastáncélet fejlődése és alkotóműhelyeinek kialakulása (Anglia, Németország, 

Olaszország) 

- A magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulása és a nemzetközi 

vérkeringésbe való bekapcsolódása a XX. századtól napjainkig 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a társastánc hazai és nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, képviselőit, 

az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket, a hazai táncmozgalmak és műhelyek 

fejlődését. 

- A tanuló legyen képes a nemzetközi társastáncélet kiemelkedő műhelyeinek és stílusjegyeinek 

felismerésére, a magyarországi társastáncmozgalom fejlődésének, alkotóiknak és produkcióiknak 

a felismerésére, tudatos értelmezésére. 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Kiemelkedő hazai és nemzetközi (európai) táncművek, formációs alkotások elemzése és 

összehasonlítása. 

- Életpályák és életművek megismerése a magyarországi társastáncmozgalomban, társastáncművek 

analizálása. 

Tananyag 
- A nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulása. 

- A XX-XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és műveik. 

- Jeles koreográfiák a társastáncmozgalomban. 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a formációs társastáncok kialakulásának történetét, a XX-XXI. század 

kiemelkedő hazai alkotóit, műveiket. Biztosan tudjon eligazodni a formációs társastáncok 

világában, isme fel az alkotók műveit. A társastáncok stílus és formavilágában legyen jártas és 

önálló. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 
- A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 

legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc mozgalom kiemelkedő táncprodukcióit. 

A tanuló legyen képes 
- A múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

 

TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális társastáncformák és táncok 

elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített és bemelegített állapotban legyen. 

Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, a koordináció és a ritmikai készség 

fejlesztése. 
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Előképző évfolyamok (E) 

E/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a 

koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos alkalmazása és 

kivitelezése 

Tananyag 
- A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

- A mozdulat iránya 

- A mozdulat magassága és mélysége 

- A mozdulat ritmusa 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 

sajátosságait, tájékozódást a térben. 

- A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben - színpadi 

térformákban - és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 

E/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a gyakorlatokban, az 

akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs képességek fejlesztése 

Tananyag 
- A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése 

- Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

- A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 

etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos 

használatát és ismeretét. 

- A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére és 

bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/1. évfolyam 

Fejlesztési feladat 

- A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék tudatosítása, a 

ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése 

Tananyag 
- Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

- A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

- Lábgyakorlatok 

- Nyakgyakorlatok 

- Törzsgyakorlatok 

- Kargyakorlatok 
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Követelmények 
- A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb-, nyak-, törzs- és kargyakorlatokat, a tanult 

mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, gondolatait tudja kifejezni nem csak 

verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök segítségével is. 

- A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 
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A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, kombinációs 

gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja 

Tananyag 
- Lábgyakorlatok álló helyzetben 

- Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

- Hasizomgyakorlatok 

- Kargyakorlatok 

- Kombinációs gyakorlatok 

Követelmények 
- A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb- és törzsgyakorlatokat, a hasizomgyakorlatokat és 

kombinációkat. 

- A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok kivitelezésére, az 

izomerősítő gyakorlatok, valamint kombinációk helyes és tudatos bemutatására, művészi kifejezésére, 

interpretálására. 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- Az etűdkészítés szabályainak megismerése. 

- Az izolált testmozgások, kar - lábgyakorlatok elsajátítása. 

- Önálló kombináció és etűdkészítés. 

Tananyag 
- Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

- Kézfej, ujjak tudatos használata 

- Lábgyakorlatok - alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

- Törzsívek 

- Testhullám 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar- és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a 

tudatos testhasználatot A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a 

zenei frázisok és lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére. 

 

 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

A tantárgy célja 
A tanulókat megismertetni a XVI-XIX. századig terjedő időszak - a reneszánsz és barokk korszakok, 

valamint a XIX. század - báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok szokásaival és 

illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül 

koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá a tanulók 

koncentráló képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, 

improvizációs készségének fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas 

kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók előadói 

készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez. 
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Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön komplex 

korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan visszakapcsolni. 

Alapfokú évfolyamok (A) 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

- A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az 

adott mozdulat- és lépésanyagon keresztül. 

- A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 

jelentéseinek megismertetése. 

- A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által. 

- A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 

Tananyag 
XVI. századi reneszánsz társastáncok 

Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások 

Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

- Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 

Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’air, reprise, branle, Capriole, révérence 

A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 

A szabálytalan branle; 

- Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 

Zenei anyag-memorizálás, koreográfiatanulás 

Táncos játékok 

A tréfás, utánzó branle; 

- Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandieres, Branle des Pois, Branle de la Montarde 

Zenei anyag-memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

Páros táncok 

Lépő tánc: Pavane 

Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 

Ugrós tánc: Gaillarde 

Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

Cinq pas variációk: „croisé”, „pieds joints” 

Pas raccourci: révérence passagiere 

Egyéb variációk: fleuret, onze pas 

Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

Koreográfia szóló párra 

Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 

jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot. 

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc összhangjának 

betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Továbbképző évfolyamok (T) 

T/7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
- A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

- A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az 

adott mozdulat- és lépésanyagon keresztül. 

- A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 

megismertetése. 

- A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által. 

- A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 

Tananyag 
- Barokk báli táncok 

- Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, élevé, 

port des bras 

- Előkészítő etűdök 3/4-es és 4/4-es barokk zenékre 

- Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

- Etüd 4/4-ben 

- Menüett 

- Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérenceMenüett etüd 3/4-

es zenére 

- Contredance français; 

- Menuet, R. A. Feuillet: La Bergere, Menuet du Chevalier Báli menüett szóló párra P. Rameau 

alapján 

- Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet nyújt 

- Koreográfia 

- Angol country dances 

- Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

- J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell 

- Ismétlő anyag 

- Reneszánsz társastáncok 

- Gaillarde koreográfia szóló párra 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot. 

- A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre. 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való 

elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

- A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az 

adott mozdulat- és lépésanyagon keresztül. 

- A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 

megismertetése. 

- A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 

koreográfiák által. 

- A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 

Tananyag 
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- Polonaise 

- Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 

- Koreográfia 

- Francia négyes 

- Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé-formák, pas balancé, pas galop 

- Francia négyes kiválasztott tételei 

- Körmagyar 

- Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, 

toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

- Koreográfia a Szőllősi-féle „körtáncz” alapján 

- Ismétlő anyag 

- Korszakonként egy-egy koreográfia 

 

Követelmények 
- A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, 

azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi 

társastáncanyagot. 

- A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc 

összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 

együttműködésre. 
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2.2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

Kiemelt kompetenciák az alapfokú képzőművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetenciaterületek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. Olyan tulajdonság-együttest alakítanak ki, amely 

lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerését, a 

problémamegoldást. 

Szakmai kompetenciák 
- A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

- A környezet által közvetített üzenetek értelmezése 

- Tervezési-alkotási készség 

- Kreativitás 

- Vizuális gondolkodás és kifejezőkészség 

- Manuális és digitális eszközhasználati készség 

- Anyaghasználati készség 

- Komplex szemlélet 

- Az esztétikum iránti igény 

- Problémaérzékenység 

- Biztonságos munkavégzés képessége 

Személyes kompetenciák 
- Nyitottság 

- Fejlődőképesség 

- Önállóság 

- Önkifejezés 

- Rugalmasság 

- Érzékenység 

- Kísérletező kedv 

- Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) 

Társas kompetenciák 
- Motiválhatóság 

- Empatikus készség 

- Kezdeményezőkészség 

- Együttműködési készség 

Módszerkompetenciák 
- Figyelemösszpontosítás 

- Gyakorlatias feladatértelmezés 

- Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

- Ötletgazdagság 

- Módszeres munkavégzés 

- A munkakörnyezet tisztántartása 
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A képzőművészet műfaj oktatásának sajátosságai 

- Tevékenységközpontúság - a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat különböző 

gyakorlati tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a 

cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját. 

- Feladattudatosság - egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, 

mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését. 

- Alkotói magatartás - amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége. 

- Komplexitás - amely átjárhatóságot biztosít a képző- és iparművészeti és médiaművészeti 

területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között. 

- Folyamatszerűség az egyes feladatok végigvitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra 

épülő feladatsorokban, projektekben. 

- Kreatív cselekvőképesség - melynek fontos részterülete a kísérletezőkedv, lényeglátás, 

szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás. 

- Interaktivitás és együttműködési készség - mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt. 

 

 

A képző- és iparművészet műfaj tantárgyainak tartalma 

A vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy az előképző két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya, mely sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák 

megismerése segíti a tanulók kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek 

továbbadását. 

Az alapfok és a továbbképző kötelező tárgya: a vizuális alkotó gyakorlat tantárgy, a főtárgy: az 

alapfok 1-3. évfolyamáig a grafika és festészet alapjai tantárgy, majd az alapfok 4. évfolyamától a 

tanszakonként különböző szakmai műhelygyakorlat tantárgy. 

Szabadon választható tantárgyak: népművészet; művészettörténet. 

 

A vizuális alkotó gyakorlat tantárgy a képző- és iparművészet, a kézműves tárgyformálás és a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 

bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása változatos kreatív feladatsorokon 

keresztül. 

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A tanszakonként különböző műhelygyakorlat tantárgy lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a 

kortárs képző- és iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek megismerését, 

elsajátítását. A tanuló a helyi intézményi lehetőségektől függően, a tanszaki műhelygyakorlatok közül 

érdeklődésének és képességének megfelelően választ. 
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I.fejezet     

A képző- és iparművészet műfajának célrendszere és funkciói  

Az alapfokú képző- és iparművészet oktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a látás és a képzelet finomításához. A tanulók belső 

világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az 

összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és 

képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja és követelménye lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység, nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítására, a látás kiművelésére. A 

követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, 

konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek finomítják a 

kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős motivációs bázist teremtenek, melyek fejlesztik az 

érzelmek, gondolatok, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét 

is. 

A tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző- és 

iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, alakítja készségeiket. A vizuális 

művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott tanszak sajátosságait, a művészi kommunikáció 

megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megismertesse és tovább éltesse, segítsen 

a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 A program integrált óraszervezési lehetőséget biztosít arra, hogy a főtárgy órakeretéhez közvetlenül 

kapcsolódhasson valamely kötelező tantárgy tananyagának elsajátítása, feldolgozása. A tanuló mindkét 

tantárgyból osztályzatot kap, és a helyi tantervben rögzített feladatok szerint tehet művészeti 

alapvizsgát,illetve művészeti záróvizsgát. 

 

 

A képző- és iparművészet műfaj képzési szerkezete 
 

TANSZAKOK 

 
A Képző- és iparművészet műfaj közös tanszaka az előképző évfolyamokon és az alapfok 1-3. 

évfolyamain: 

− KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

 

A Képző- és iparművészet  szakmai tanszaka az alapfok 4. évfolyamától a továbbképző 10. 

évfolyamáig: 

− GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

 

Az előképző, az alapfok és a továbbképző évfolyamok tantárgyi felépítése 

Főtárgyak 
Előképző 1-2. évfolyam -Vizuális alapozó gyakorlatok 

Alapfok 1-3. évfolyam -Grafika és festészet alapjai 

Kötelező tárgy 
Alapfok 1-6. és a továbbképző 7-10. évfolyam -Vizuális alkotó gyakorlat 

 

Főtárgyak az egyedi tanszakon az alapfok 4-6. és a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak -Grafika és festészet műhelygyakorlat 
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Választható tantárgyak: 
Alapfok 1-6. és továbbképző 7-10. évfolyam -Népművészet 

Alapfok 3-6. és továbbképző 7-10. évfolyam -Művészettörténet  

ÓRATERV 

 

 A) KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET MŰFAJ 

 

Tanszakok Képzőművészeti tanszak Egyedi szakmai tanszakok 

Évfolyamok 

Előképző 

(E) 
Alapfok évfolyamok (A) 

Továbbképző 

évfolyamok (T) 

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

F
ő
tá

rg
y
a

k
 

Vizuális alapozó 

gyakorlatok 
2-4 2-4           

Grafika és 

festészet alapjai 
  2 2 2        

Tanszaki 

műhelygyakorlat 
     2 2 2 2 2 2 2 

K
ö
te

le
ző

 

tá
rg

y
 

Vizuális alkotó 

gyakorlat 
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

V
á
la

sz
th

a
tó

 

ta
n

tá
rg

y
a
k

 

Népművészet   (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 

Művészettörténet     (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) 

 

Az összes óra rovatában az első szám a heti minimális óraszámot jelöli, a második szám a szakmai 

program megvalósítása során az egyéni, páros, kis-és nagycsoportos tehetséggondozás számára is 

időkeretet biztosít.  

Az összevont osztályok működéséből következően, valamint az integrált óraszervezés lehetőségét 

figyelembe véve a tanéven belül a tantárgyi óraszámok átcsoportosíthatók.  

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

(Az előképző évfolyam elvégzése nem kötelező.) 
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A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET MŰFAJ 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGATANTÁRGYAI 

 

A művészeti alap- és záróvizsga követelményeit az egyes tantárgyi programok záró szakasza tartalmazza. 

Az alapfokú művészeti vizsga és záróvizsga tantárgyak a Képző- és iparművészet 

oktatásban: 

 

Vizuális alkotó gyakorlat 

Tanszaki műhelygyakorlat: 

− Grafika és festészet tanszak: Grafika és festészet műhelygyakorlat 

 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgyak: 

− Művészettörténet 

− Népművészet 

 
II. fejezet KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK TANTÁRGYAI 

Az előképző 1-2. és alapfok 1-3. évfolyamok közös tanszaka 

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK TANTÁRGY 

A vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai 

érzékenység, a nyitottság kialakítása. A képi kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 

Az tantárgyfeladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, játékos, 

élményszerű művészeti tevékenységek által. 

Előképző (E/1-2. évfolyam) 

Fejlesztési feladatok 
- A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai 

feldolgozása  

- A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése 

- A hagyományok élményszerű megismertetése 

- Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása 

- Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedezése 

- Az önkifejezés változatos formáinak megismerése 

- Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátítása. 

 Személyes megnyilvánulásokkal teli alkotótevékenység megélése 

 

Tananyag 

 

Feladatcsoportok 

E/1-2. évfolyam 

 
Érzékszervi tapasztalások 

- Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

- Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
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- Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

- A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

Vonal, forma 

- A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 

- A forma gazdasága 

- Pont-, vonal-, folt- és formaképző játékok 

Felületek 

- A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 

- Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb) 

- Játékos arányváltó feladatok 

A színek világa 

- A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

- Színkeverési játékok 

Téri élmények 

- A sík és a tér megtapasztalása 

- Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

- Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

Idő élmények 

- Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

- Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

- Egyszerű animációs játékok 

Mese és valóság 

- A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

- Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

Tárgykészítés 

- Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (textilfonatok, papírhajtogatások, 

papírdombormű, agyag- vagy gipszfigurák) 

 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY 

 
A grafika és festészet alapjai tantárgycélja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és 

alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez.  

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

Alapfokú évfolyamok (A/1-3. évfolyam) 

A/1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása 
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- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz- és anyaghasználati készség fejlesztése 

- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 

gazdagítása 

- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása 

- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása 

- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés 

 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerű technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

 

Feladatcsoportok 

A/1. évfolyam 

 
A vonal 

- A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben - játékos felfedezések 

- A vonal, mint mozgásnyom 

- Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

- Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más-más felületeken és anyagokon 

A szín 

- Szín és mozgás 

- Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 

színekkel 

- Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles 

ecsettel 

- Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

- Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

színfoltokkal 

- A kedvenc tárgy, lény tulajdonságainak, jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan 

formájú felületeken 

- A tárgy megszemélyesítése, a lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

Felület és forma 

- Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

- Játékos forma- és felületalakítási kísérletek 

- Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

- Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

Felület és textúra 

- A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

- Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

- Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosítása 

- A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

- Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése 
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Minta a környezetben 

- Környezetünk tárgyain található mintákból gyűjtemény létrehozása 

- A gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

Díszítés, díszítmények 

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

Nyomhagyás 

- Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

- Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá 

tussal, filctollal, festékkel 

Kompozíció 

- Képi elemek rendezése 

- Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm festéssel, 

kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

Képalkotás 

- Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a vonal megjelenési formáit 

- a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében 

- a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit 

- a díszítés sajátosságait 

- a nyomhagyás egyszerű technikáit 

- a kompozíciós alapismereteket 

- az illusztratív ábrázolás alapjait 

Legyen képes: 

- mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére 

- az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása 

- forma, folt, felület és textúra létrehozására 

- a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására 

- képalkotásra 

- gyűjtemény létrehozására 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz- és anyaghasználati készség fejlesztése 

- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása 

- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása 

- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása 

- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal a térábrázolásban 
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A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minőségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozása 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

Egyszerű nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A/2. évfolyam 

 
A vonal 

- Vonalak a térben 

- Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

- A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

- Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 

A szín 

- A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

- Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

- A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

- Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal, 

tárgyakkal 

- Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

- Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

Felület és forma 

- Ellentétek, felületi kontrasztok 

- Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

- A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

Felület és textúra 

- Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítása 

- A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

- Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

Minta a környezetben 

- Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található mintázatok 

- A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

Díszítés, díszítmények 

- Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és 

festészeti technikákkal 

Egyszerű nyomatok 

- Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír- vagy 

műanyagkarc, sablon átfújással) 

Kompozíció 

- A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a művészetben 
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- A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 

nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

Képalkotás 

- Illusztrációk készítése 

- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, 

vegyes technika) 

 

Értékelés és kiállítás-rendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a vonalak térképző szerepét 

- a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben 

- felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit 

- a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait 

- a díszítés sajátosságait 

- a kiemelés módjait 

- az illusztratív ábrázolás sajátosságait 

Legyen képes: 

- vonalas térábrázolás létrehozására 

- a lelki minőségek kifejezésére 

- felület és textúra kontrasztok létrehozására 

- egyszerű nyomatok készítésére 

- képalkotásra 

- gyűjtemény létrehozására 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

 

A/3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése 

- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása 

- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása 

- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása 

- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés 

- Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása 

 

Tananyag 
- Grafikai és festészeti ismeretek 

- A vonal és a mozgás-változás 

- A színek egymáshoz való viszonya 

- A színek érzelmi minősége 

- Színharmóniák, színkontrasztok 

- A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

- A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

- A funkció és díszítés 

- Egyedi motívumok, motívumrendszer 

- Dombornyomat 

- Kompozíciós variációk 
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- Illusztratív sorozatok 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

A/3. évfolyam 
A vonal 

- Változások vizuális nyomai 

- A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és festészeti 

technikákkal 

- Improvizatív és tudatos vonal- és hangjátékok 

- Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű 

vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

A szín 

- A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

- Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

- Egy-egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 

átélése, az élmények megfestése 

- Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

- Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, színharmóniák 

által 

- Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

A felület 

- Felület és ábrázolási szándék 

- Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal 

- Foltok, folthatárok 

- A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítése 

- Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

Textúra képzés 

- Különböző anyagok felhasználásával változatos textúrájú felületek létrehozása 

- Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

Minta a környezetben 

- Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

- A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

Díszítés, díszítmények 

- Funkcióval, jelentéssel bíró mikro terek külső-belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti 

technikákkal 

- A mikro terek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

Sablon nyomatok 

- Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy műanyag 

motívumokkal) 

Dombornyomatok 

- Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

Kompozíció 

- Komponálási módok 

- Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, 

szereplőinek átrendezésére 

Képalkotás 

- Illusztrációk készítése 

- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 

technikákkal (monotípia, kollázs - vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal) 
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Értékelés és kiállításrendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a mozgás-változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit 

- a színek egymáshoz való viszonyát - a színek érzelmi minőségét 

- a színharmóniákat, színkontrasztokat 

- a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit 

- a funkció és díszítés kapcsolatát 

- a dombornyomat készítésének technikáját 

Legyen képes: 

- a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára 

- egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására 

- dombornyomat készítésére 

- a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

 

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT TANTÁRGY 

A vizuális alkotó gyakorlat tantárgycélja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, 

az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi 

emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális kifejezőkészség fejlesztésével. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 

változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a 

formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a 

különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának 

megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek feldolgozása az alkotótevékenységekben. 

A baleset-, munka- környezet és tűzvédelmi szabályok betartatása. 

 

Alapfok (A/1-3. évfolyamok) 

Fejlesztési feladatok 
- Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönzés 

- A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismerése 

- A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése 

 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

A/1. évfolyam 

 
Mesék, kalandos történetek 

- Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 
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- Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

- Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformák, hangsúlyos kontúrok (ceruza, filctoll, zsírkréta 

és vízfesték) 

Színes világok megelevenítése 

- Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

- A színek hatása, érzelmi ereje 

- Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

Plasztikus figurák 

- A szereplők megjelenítése - mesehősök, állatfigurák (agyag, gipsz, papírmasé) 

- Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

Megszemélyesítés 

- Síkfigurák kialakítása  

- Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Mesék birodalma 

- A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal  

- A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, 

motívumok segítségével 

- Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

- Edények, eszközök kialakítása 

- Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

- Különféle kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

Figura és mozgás 

- A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal 

- Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

Minta, jel, jelkép 

- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

- A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés  

- Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták 

- Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

- Szám-, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

Időkerék - évszakváltások 

- Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

- A kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó ábrázolási formákat, az alapvető ábrázolási technikákat 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat 

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra 

- rajzok, színes képek és plasztikus tárgyak készítésére 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására 

- ügyelni a képek kidolgozottságára 
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A/2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismerése 

- Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 

mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedezése 

- A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése 

- A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása 

- A tanuló érdeklődésének felkeltése és fenntartása, a kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba 

illesztve 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 

használata 

A formák, színek tudatos használata  

Kézműves és képzőművészeti technikák 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

A/2. évfolyam 

 
Elbeszélés vonalakkal 

- Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

- Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

- Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

- Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

A színek érzelmi ereje 

- Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

- Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színesceruza, pasztell, tempera) 

Plasztikus figurák - formai felfedezések 

- Kedvenc állatok - állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

- Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

- Plasztikák, figurák készítése, díszítésük 

Szabadon formálható anyag 

- Ünnepek régen és ma 

- Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

- Az ünnep díszletei 

Tér és idő feldolgozása 

- Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 

- Eseménynaptár - képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

- Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

- A mi városunk - színes kompozíciók, csoportmunkában  

Minta, jel, jelkép 

- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
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- A magyar népművészet mintakincse - motívumgyűjtés 

- Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

- Növények stilizált megjelenítése 

- Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, háromszög, csillag, egymásba kapcsolódó körök) 

Tárgykészítés 

- Ismerkedés a gyapjú-, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

- Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

- Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

- Ékszerkészítés talált anyagok továbbalakításával 

Évszakváltás 

- Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

- A kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

Megszemélyesítés 

- Én és a külvilág - Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

- Az önismeret útjai - az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

- Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások - fénymásolatok 

segítségével) 

- Maszkok, készítése (papír, agyag, papírmasé) 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat 

- az alapvető ábrázolási technikákat 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat 

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra 

- vázlatok, rajzok, színes képek és plasztikus tárgyak készítésére 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

- ügyelni a képek kidolgozottságára 

 

A/3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

- Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával 

- A csoportos és egyéni alkotótevékenységeken keresztül a tanuló kreatív személyiségjegyeinek, 

pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése 

- A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása 

- A népművészeti, művészettörténeti példák alkotótevékenységhez kapcsolódó beépítése 

- A vizuális kifejezés, az alkotókészség fejlesztése  

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Kézműves és népművészeti technikák 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
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Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

A/3. évfolyam 

 
Elbeszélés vonalakkal 

- Történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

- Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

- Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

A színek érzelmi ereje 

- Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

- A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 

Plasztikus figurák - formai felfedezések 

- Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

- Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok - képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 

dombormű mintázása) 

- Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

Tér és idő feldolgozása 

- Különböző kompozíciók készítése spirál- és hullámmotívum felhasználásával 

- A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

Minta, jel, jelkép 

- Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

- Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták 

- Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

- Az elvonatkoztatás útja és célja - anyaggyűjtés 

- A tűz, víz, föld, levegő - szimbólumok a különböző kultúrákban 

- Színszimbólumok (papírragasztás, kivágott színes motívumok kompozíciói) 

Tárgykészítés 

- Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

- Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

- Állat alakú vagy antropomorf edény készítése 

- A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

- Nemezfigura készítése 

- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

- Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

- Ékszerkészítés különféle alapanyagok felhasználásával 

Évszakváltás 

- Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

- Mozgatható bábfigurák készítése 

- Pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, festés) 

- Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Értékelés és kiállításrendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat 

- az alapvető ábrázolási technikákat 

- a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat 

- a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit.  

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra 

- a látvány és jelenségek értelmezésére 

- vázlatok készítésére, átírásra 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására 

- ügyelni a képek kidolgozottságára 

 

Alapfok/4-6. és továbbképző 7-10. évfolyamán  

A/4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése 

- A tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek megalapozása 

- A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése 

- A vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátítása 

- A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése  

- A képi műveltség bővítése 

- A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése 

 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

A tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

A/4. évfolyam 

 
Történetszövés - történetábrázolás 

- Képzeletbeli utazás a múltban – jelenben - jövőben 

- A megidézett kor hétköznapjainak megjelenítése  

Környezetábrázolás - hangulatteremtés 

- A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok) 

- Kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal  

- Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 
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Színharmóniák 

- A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

- Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

- Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

Rész és egész 

- Papírmozaik készítése  

- Rózsaablak - színes kép készítése 

Képeskönyv 

- A mai életünk kódexe 

- A könyvkötés, irkafűzés alapfogásai 

- A papír tulajdonságai 

- Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás 

Mintakincs 

- Az adott témához illő minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

- A gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben - páros munka) 

- Ornamentika rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával (akvarell ceruza, 

vízfestékek, sablonok) 

Plasztika 

- Oszlopszobrok 

- Fantasztikus figurák, állatalakok (kisplasztikák, vízköpők)  

- Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

Öltözéktervezés 

- A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

- A szín- és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

Arcképtár 

- Arckép/önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

- Arckép/önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához választható vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit 

- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására 

- egyéni eszközhasználatra 

- a műalkotások értő befogadására 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására 
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A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 

tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése 

- A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése 

- A kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének 

bővítése 

- A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során 

- A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 

 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 

Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

A formai, színtani alapismeretek 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok használata 

Az előképek megismerése, feldolgozása 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 

A/5. évfolyam 

 
Történetábrázolás 

- Életképek egy elképzelt színhelyen 

- Ünnepek megjelenítése a megismert ábrázolási formák (képi, fotó, videó vagy számítógépes 

feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták 

- Épületábrázolás tusrajzzal 

- Struktúra - textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 

textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

- Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

Színharmóniák 

- Tájképek különböző fényviszonyok között - csak színfoltokkal festve - hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

- Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, rajzolás 

krétával, kevert eljárással) 

Környezetábrázolás - kép és valóság 

- A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

- Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt-krétával, festéssel) 

- A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

- Előtér - középtér - háttér (tusrajzok, szénrajzok) 
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Képeskönyv 

- A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

- Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

- Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 

kézírás vágott hegyű tollal) 

Mintakincs 

- A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

- Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben - páros munka) 

- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell 

ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

- Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá rendezése 

- Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és forma-variációk létrehozása 

(papírmetszet létrehozása) 

Fény- árnyék jelenségek 

- Titokzatos terek létrehozása, a fény-árnyék hatások felhasználásával 

- Vázlatok készítése jellegzetes fény-árnyék viszonyok bemutatására 

- Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

- Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához választható vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

- egyéni eszközhasználatra 

- a műalkotások értő befogadására 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására 

- a baleset- és munkavédelmi szabályok betartására 

 

 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A látvány, a tanult ábrázolási módokés a személyes mondanivaló összhangba hozása 

- A természet- és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése 

- A stílus- és arányérzék továbbfejlesztése 
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- Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, az alkotótevékenységek 

eszköztárának használatára való képesség fejlesztése 

- A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása 

- A képi műveltség bővítése 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

A képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák  

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai  

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

A/6. évfolyam 

 
Történetábrázolás 

- Mozgalmas jelenetek 

- Groteszk, vígjátéki történetek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták 

- Épületek belseje 

- Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú 

anyagokkal, tussal, páccal) 

Színharmóniák 

- Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

Öltözék 

- Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

- A szín- és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

Kép és valóság 

- A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

- A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái - gyűjtések) 

- Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból - alulnézet, felülnézet, közelről - és messzire 

távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

Mintakincs 

- Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

- Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben - páros munka) 

- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

A tárgyak egyedi vonásai 

- Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

A tárgyak összhangja 

- Klasszikus és saját kompozíciós megoldások 

- Csendélet – drapériák hétköznapi és különös tárgyak beállításával (zsúfolt és összefogott 

kompozíciók, finom részletmegoldások) 
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Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállításrendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a témához választható vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit 

- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására 

- egyéni eszközhasználatra 

- a műalkotások értő befogadására 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

- a vizuális művészetek eszköztárát 

- a tárgytervezés és tárgykészítés alapvető fázisait 

- a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit 

- a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat 

- a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, tárgyait 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- az alkotói munka végigvitelére 

- a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására 

- színtani ismereteinek felhasználására 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- a kifejezés érdekében sokféle eszköz- és anyaghasználatra  

- konzekvens munkák elkészítésére 

- a művészettörténeti példák értő befogadására 

- a baleset- és munkavédelmi szabályok betartására 
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1. A Vizuális alkotó gyakorlat tantárgy alapfokú művészeti vizsgakövetelményei 

 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: Vizuális alkotó gyakorlat 

A) vizsgamunka bemutatása 15 perc 

B) helyszíni feladat megoldása 105 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 

alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó 

gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai 

jártasságát, tudását. 

 

A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapfokú művészeti vizsga értékelésének szempontjai: 

- esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte 

- tervezési, plasztikai tárgyformáló készség 

- a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése 

- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság 

- térformálás, konstruáló és kompozíciós készség 

- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata 

- az elkészült munka egyedisége, összhangja 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására 

- A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása 

- A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása 

- Az elvont gondolkodás, az analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése és 

tudatosítása 

- Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A látvány pontos megfigyelése, leképezése 

A vizuális információk megértése, átírása, felhasználása 

A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 

A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

A sűrítés, és felbontás, mint alkotói (komponálási) eszköz 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok 
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T/7. évfolyam 

 
A beállítás 

- A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 

- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A szerkezettől a formáig 

- Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

- Drapéria mozgásban -fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 

- A drapéria, mint plasztikai elem és jel - fríz mintázása, gipszfaragás, gipszöntések 

A térről - síkban 

- Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint 

- Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 

- A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 

- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 

- A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai lapok, linó-, papírmetszet) 

Rajzi - plasztikai előtanulmányok 

- Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, vonalhálós 

rajzolás, faktúrák megjelenítése 

- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről - térben 

- A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 

mintázással) 

- Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív-negatív formák 

megjelenítésével 

Ábrázolás és szerkesztés 

- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 

- Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 

- Vonal a térben – papír-, fém-, spárga- vagy üvegplasztikák 

Nagyságrend 

- A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton 

A/4 méret) 

- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

- Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

- Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

- A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

- A színek keverése 

Szokatlan megjelenés 

- Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 

- Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

- Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 

 

Értékelés és kiállításrendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat 

- a térábrázolás alapelemeit 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket 

- a jellegzetes vagy közismert képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat 

- a munkavédelmi előírásokat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni 

- illusztrációkat készíteni 

 

T/ 8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák ábrázolása - a 

perspektíva és az anatómia és szabályai 

- Különféle illusztrációk készítése 

- A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal 

Tananyag 
- Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

- Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

- Tónusos ábrázolás 

- A természeti formák átírása 

- Az anyagszerűség ábrázolása 

- A tér különböző léptékű megjelenítése 

- A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

- Anatómiai ismeretek 

- Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

T/8. évfolyam 

 
A beállítás 

- Tárgyak, térelemek a szabadban 

- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A beállítás átformálása 

- A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző 

művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 
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A szerkezettől a formáig 

- Állat- és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza, 

pittkréta, szén) 

- Koponya és változó környezete 

- A koponya bonyolult plasztikai problémái - relief mintázás, mintázás 1:1 méretben 

A térről - síkban 

- Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 

- A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz - 

szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

- A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai lapok, linó-, papírmetszet 

formájába 

Rajzi - plasztikai előtanulmányok 

- Szobrok, portrék - vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

- A vonallal való rajzolás módozatai, faktúrák megjelenítése 

- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről - térben 

- Termések titokzatos szerkezete, pozitív-negatív formái 

- A természeti formák szerepe a formatervezésben 

- A formaelemzések módszere - célirányos megfigyelés 

- Formakövető vonal - a plaszticitás 

- Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

Ábrázolás és szerkesztés 

- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 

- Művészettörténeti példák tanulmányozása 

- Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge-szerkesztés megismerésére 

Nagyságrend 

- A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 

rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

- Rajzok élő modell után 

- A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

- Fej rekonstrukció koponya alapján 

- Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 

- A portrérajzolás és -festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 

- Portré, különböző plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat 

- a térábrázolás alapelemeit 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti alkotásokat 
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- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni 

- illusztrációkat készíteni 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása 

- Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása 

- A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése 

- A mérlegelő véleményformálás igényének és képességének kialakítása 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A környezet- és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

T/9. évfolyam 

 
Alakrajz 

- Csontváz rajza 

- Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 

- Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 

- Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 

Átváltozások 

- A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 

- A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 

- Új beállítások új nézőpontokkal 

Bábfigura 

- Wayang-báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

- A bábu hangja, játéktere 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

- Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal 

(belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret- és elemváltoztatások) 
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A természetben 

- Vázlatok és festmények készítése a természetben 

- A plain air-ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, akvarell és a gouache) 

- Fotóséták - fotózás a természetben - fotósorozatok kialakítása, feldolgozása 

Karakterkeresés 

- A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

- Önarcképek 

- Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 

- Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

- Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek 

Népművészet és természet 

- Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 

- Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 

- A népművészeti motívumok felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

Érzelmi hatások 

- Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám-szomorú, haragos-megbocsátó, nyomasztó-feloldó) 

- Érzelmi állapotok színben való kifejezése 

- A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

- Realisztikus és absztrakt megközelítés 

Emlékmás 

- Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, műveiről, 

személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 

- Forgatókönyv, fotódokumentáció 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat 

- a térábrázolás alapelemeit 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat 

- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni 

- illusztrációkat készíteni 
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T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismerése a figuraábrázoláson keresztül 

- A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával 

- A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése  

- Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel 

Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 

A környezet- és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein-air festészet legismertebb alakjai 

A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

T/10. évfolyam 

 
Alakrajz 

- Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról - a vonal ereje, hangsúlyai 

(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag- és viaszkrokik) 

Figura a térben 

- Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 

- Plein air és embercsoport rajza 

Átváltozások 

- Ülő, fekvő figura rajza 

- Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

- A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

Bábfigura 

- Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

- A bábu mozgathatósága, játéktere 

Szín-tér 

- Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

- Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

- Stíluskeresés, karakterkeresés 

- A teljes figura, mint karakter 

- Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások 

- Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

- Kollázs grafikai kiegészítéssel 

- Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas - unalmas, harsány - szelíd, haragos - vidám) 

- Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 
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Emlékmás 

- Gyerekkori történet 

- Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, gipsz, 

faszerkezet) - csoportos feladat 

- A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a különféle vizuális művészetek jel- és jelképrendszerét 

- a tervezéstől a megvalósításig tartó kreatív folyamat részeit 

- a sík- és térművészet törvényszerűségeit, anyagait és eszközeit 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat 

- a térábrázolás alapelemeit 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket 

- a jellegzetes, híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti alkotásokat 

- a munkavédelmi előírásokat 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni 

- illusztrációkat készíteni 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 

- a vizuális művészetek területén létrejött értékeket 

- a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait 

- a sík- és térbeli művek, alkotás-sorozatok létrehozásának módjait 

- pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit 

- a fény-árnyék viszonyok törvényszerűségeit 

- a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit 

- az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat 

A tanuló legyen képes: 

- eligazodni a művészettörténet korstílusai között 

- az adott témák önálló feldolgozására 

- művészeti ismereteinek alkotó felhasználására 

- a témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására 

- konkrét és elvont gondolatok képi-plasztikai megjelenítésére 

- portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására 

- a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére 

A Vizuális alkotó gyakorlat tantárgy művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: Vizuális alkotó gyakorlat 
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- a vizsgamunka bemutatása 10 perc 

- helyszíni feladat megoldása 180 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 

alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó 

gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai 

jártasságát, tudását. 

A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének szempontjai: 

- esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata 

- tervezési, plasztikai tárgyformáló készség 

- sík és térbeli ábrázolási képesség 

- a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése 

- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság 

- térformálás, konstruáló és kompozíciós készség 

- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata 

- az elkészült munka egyedisége, összhangja 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK TANTÁRGYAI 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT  

A grafika és festészet műhelygyakorlat tantárgy célja olyan általános és speciális ismeretek 

átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. 

Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre 

pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzeltetés a valóság, a vizuális kommunikáció területének 

és látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen 

keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási 

igény kialakítása. 

 

Alapfokú évfolyamok (A/4-6. évfolyam)  

A/4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése 

- A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása 

- A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása 

- A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása 

- Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése 

- Az önállóság kialakítása 

- A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

- Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 

- Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 

- A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 

- A fekete-fehér kontraszt hatása 

- A tónus szerepe 

- A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 

- A sötét-világos, a hideg-meleg színkontraszt 

- A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 

- Képépítési és kompozíciós lehetőségek (elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív 

formák, szabályosság-szabálytalanság) 

- Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

- A ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz technikája 

- Az anyag nyomatok, a monotípia, a magas nyomás műveletei 

- Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 

- Az akvarell- és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 

- A pasztellkép készítés technikája 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

A/4. évfolyam 

 
Vonal 

- A vonal ritmust kifejező hatása 

- A vonal karaktermegjelenítő szerepe 

- A vonal pszichikai kifejezőereje 

- Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 

- Vonal a festészetben és a grafikában 

- Vonal a térben és képtárgyakon 

- Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

Szín 

- Színes fonalak, drapériák - színes terek, színkontrasztok 

- A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 

- A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi 

tartalmakkal 

A fény és a sötét differenciálódása 

- A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

- Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 

- Külső-belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése  

- A fekete szín használata, a fekete-fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 

- A szürkétől a feketéig - grafikában és festészetben 

Felületképzés 

- Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

- Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 

- Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

- A gyors, könnyed festés technikája 

- Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

Kifejezés, képalakítás 

- Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, 

szabályosság-szabálytalanság) 

- Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 

Képalkotás 

- Illusztráció készítése 

- Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása 

- Egyedi nyomtatással monotípia készítése 

Tér - környezet 

- A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 

- Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang-, taktilis-, hőtérképek) 

- Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások, 

élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével 

A betű és kép 

- Jel (egyedi, saját jel) - betűkarakter, monogram 

- Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

- A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

- Miniatúrák, óriásképek 
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Műalkotások 

- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációi 

- A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait 

- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát 

- a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit 

- a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit 

- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni 

- a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós 

lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára 

- a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz, anyag 

nyomatok, monotípia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) 

alkotásokat létrehozni 

- egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

A/5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése 

- A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása 

- A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése 

- A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban 

- A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

- A megvilágítás szerepe 

- A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 

- A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

- A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

- A felületgazdagítás lehetőségei 

- A szín perspektíva szerepe 

- A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 

- Variációk, sorozatok készítése 

- Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

- Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

- A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

- A linómetszés technikája 

- Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia - plakát tervezése  

- Egyszerű akció, performance létrehozása  

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

A/5. évfolyam 

 
A fény és a sötét 

- Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése 

- A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

- Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

Kontrasztok 

- Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, 

variációk létrehozása, a zene-hang, mozgás-tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló 

hatására 

- További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 

Kifejezés - karakterek 

- Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

- Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

- A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 

- Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), 

dombornyomat, tus- és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 

- Felületgazdagítási lehetőségek 

- Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

Tér - környezet 

- A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek  

- Tárgyátalakítások, átfestéssel 

- Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 

- Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 

- Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

- A fantázia és látvány képi elemeinek összekapcsolása az ábrázolás során 

Írás - kép 

- A tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése 

- A képhez felirat tervezése (manuálisan vagy számítógép segítségével) 

- A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 

Szín 

- „Szín-tér”, külső-belső terek színviszonyai 

- Az illúziókeltés lehetőségei 

- Színperspektíva 

- Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

- A szín kifejezőereje, mélysége a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése  

Képalkotás 

- A linómetszés technikája, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag- és eszközhasználat 

specifikumai 

- Egydúcos linómetszet 

- Színes linómetszet kialakítása a dúc tovább vésésével 

- Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal  

Műalkotások 

- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációi 

- A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

 

Értékelés és kiállításrendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét 

- a különböző színviszonyok hatását 

- a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját 

 

 

Legyen képes: 

- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni 

- a fény-árnyék-szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése 

során 

- alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket 

- véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

A/6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

- A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése 

- A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése 

- A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése 

- A tudatos környezetformálás igényének kialakítása 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

- A szín-önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

- A túlzás, fokozás szerepe 

- Az egyensúly feltételei 

- Az átírás módjai 

- A dekoratív festészet sajátosságai 

- A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 

- Többdúcos linómetszet létrehozása 

- Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 

- Látványterv létrehozása 

- Akrilfestés gyakorlata 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A/6. évfolyam 

 
Képalkotás 

- Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, 

kapcsolat, szembenállás) 

- Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

- Többdúcos linómetszet készítése 

- A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

Stílus-variációk, átiratok 

- Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük 

variációi 

- Stílusjegyek átváltoztatása, méret- és léptékváltások 

- Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 

- Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 
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- Művek összehasonlítása 

Egyéni vizuális kifejezés 

- Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a 

műfaji sajátosságok összehangolása által - önálló kísérletezések 

- Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése 

- Improvizációk és tervezett művek 

- Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúlyvesztések megjelenítése 

festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 

Vizsgamunka 

- Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, képsorozat 

készítése választott technikával és dokumentálása. 

Műalkotások 

- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

- Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

- Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 

- Művészeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

- A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit 

- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban 

- a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit 

Legyen képes: 

- különbséget tenni a magas- és mélynyomás között 

- grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján 

különböző méretű variációkat, kép-, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni 

- munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

- a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait 

- a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit 

- a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait 

- a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát 

- a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit 

- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat 

Legyen képes: 

- munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni 

- a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra 

- az egyedi- és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására 

- a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára 

- a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
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- grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk 

és illusztrációk készítésére 

- a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek 

keresésére, kísérletezésre 

- esztétikus képi megjelenítésre 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére 

- önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban 

- a munkavédelmi szabályok betartására 

1. A grafika és festészet műhelygyakorlat művészeti alapvizsga követelménye 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből állhat. 

A vizsgatantárgya és időtartama 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

- tervezés 40 perc 

- tárgykészítés 140 perc 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 

képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, 

képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 

A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapfokú művészeti vizsga értékelésének szempontjai: 

- tervezési, képalkotási készség 

- színhasználat, kompozíciós készség 

- alapvető anyag- és eszközismeret, jártasság 

- a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség 

- az elkészült munka összhangja 

A szóbeli vizsga értékelése: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete 

- a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága 

- kommunikációs készség 

Továbbképző évfolyamok (T/7-10. évfolyamig) 

T/7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása 

- A tanulói munkák esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönzése 

- A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének 

fejlesztése 

 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 

A látvány átírásának lehetőségei 

A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 

Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 

Rézkarc készítése 
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A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

 

Feladatcsoportok 

T/7. évfolyam 

 
A látvány 

- Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 

- Megvilágítások,fény- és színviszonyok elemzése, megállapítások  

- A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 

- Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 

Láttatás - képi közlés 

- A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 

- Képi látványelemek felhasználása a képregény vagy storyboard műfajában 

Képalkotás 

- Rézkarc készítése 

- Az anyag-előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 

- A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 

- Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 

- A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy-egy részletének kiemelése 

Intermédia - kísérletek 

- Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 

- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 

transzparencia, kontraszt, mélység, zárt-nyitott) 

- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségek eljárások keresése 

- Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. 

század képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

képzőművészeti határterületek) 

- A munkafolyamatok - kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések  

Alkalmazott művészet 

- Tervezőgrafikai feladatok (plakát, kiadvány) 

- Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 

- A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 

- Színek a különböző médiumokban 

- Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 

- Tipográfiai ismeretek felhasználása 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon 

- a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein 

- az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit 

- az intermédia egyes műformáit 

- a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket 

Legyen képes: 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére 
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- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására 

- nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé 

- munkáinak dokumentálására és installálására, 

- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

 

T/8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése 

- Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése 

- A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein 

- A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

- Az arányok szerepe, jelentősége 

- Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 

- A látvány átértelmezésének lehetőségei 

- A kiemelés - elhagyás szerepe, hatása 

- A térbeliség - síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 

- A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

- Az olajfestés alapjai 

- A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 

- Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

T/8. évfolyam 

 
A látvány 

- A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 

- A figura és környezetének viszonya 

- Megvilágítás, árnyékok és reflexek 

- Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 

- A térillúzió festésének lehetőségei 

Láttatás - képi közlés 

- A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen készített saját 

fotók, vázlatok alapján 

- A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék egyes 

mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 

- A kiemelés - elhagyás, térbeliség - síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek alkalmazása 

Tematikus képalkotás 

- Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 

- Az olajfestés technika alapjai 

- A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 

- Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 

- Az önálló vonal- és formakialakítás, a hozzáadás - elvétel fejlesztési lehetőségei 

Intermédia - kísérletek 

- A film, média képi nyelve 
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- A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 

- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása  

- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresése, kísérletezések 

- Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

- Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet 

- Tervezőgrafikai feladatok (plakát, csomagolás, web-felületek) 

- Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 

- Az egyéni formanyelv 

- Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 

- Önálló forma és karaktervilág, vonal- és folthasználat 

- Klasszicitás - modernség, posztmodern, kortárs - eredetiség 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- az olajfestés technika alapjait 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit 

- a grafika és festészet szaknyelvét 

Legyen képes: 

- különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni 

- tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben 

- önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein 

- alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

T/9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése 

- Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás-sorozatok létrehozásának ösztönzése 

- A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein 

- A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 

- Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 

- Anatómiai törvényszerűségek 

- Általános és egyedi jegyek 

- Téri illúzió a különböző műfajokban 

- Stíluskontraszt 

- Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 

- A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

- Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 

- Díszlet és látványterv 

- Interaktív tér 
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- Az intermédia kifejezési lehetőségei 

- A filmetűd sajátosságai 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

T/9. évfolyam 

 
A látvány 

- Arcok, figurák, karakterek 

- Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 

- Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 

Láttatás - képi közlés 

- Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával 

- Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 

- Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 

 

Tematikus képalkotás 

- Díszlet és látványtervek 

- Szabadon választott mű színpadképének, látvány- és jelmeztervének elkészítése 

- Egy jellegzetes részlet kivitelezése 

- A valóság színterei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 

- Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

 

Intermédia - kísérletek 

- Interaktív tér lehetőségei 

- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, 

individuum, rész - egész, önreflexiók - saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív idő, környezet 

hatása, titok, magány, pusztulás) 

- Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

Alkalmazott művészet 

- Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, kiadvány, 

meghívó, web-felületek) 

- Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás technikájának 

felhasználásával 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit 

- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait 

- a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit 

Legyen képes: 

- a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására 

- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására 

- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére 

- az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni 

- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

218  

- munkáinak dokumentálására és installálására 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

T/10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
- Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése 

- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésé elősegítése 

- Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek: 

- A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 

- A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 

- A valós és virtuális tér / a filmtér, filmidő sajátosságai 

- A hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

- A személyesség hatása 

- Intermédia-kísérletek 

- A film műfaji lehetősége 

- Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

T/10. évfolyam 

 
A látvány 

- Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 

- Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 

Láttatás - képi közlés 

- Film készítése egy emlékről, álomról 

- Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 

- A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőereje  

- A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok, 

variációk készítése 

- Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 

- Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

Intermédia - kísérletek 

- Saját személyes üzenet-kísérlet 

- Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 

- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (idő, válasz, kérdés, 

kétség, választás, bizonyosság, változás) 

- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresése, kísérletezések 

- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

- Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

 

 

Vizsgamunka 

- Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, képtárgy, 

képsorozat, a grafika és festészet műfajából 

- A koncepció és tervvázlatok rögzítése 
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- A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 

- A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása 

- A kész mű, műsorozat installálása 

 

Értékelés és kiállításrendezés 

 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

- a hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit 

- a grafika és festészet szaknyelvét 

- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait 

- a legfontosabb munkavédelmi teendőket 

Legyen képes: 

- alkalmazni a klasszikus és kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményeit 

- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására 

- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek készítésére 

- technikailag egynemű és kevert technikájú munkák létrehozására 

- a műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására 

- munkáinak dokumentálására és installálására 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit 

- a grafika és festészet szaknyelvét 

- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát 

- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait 

- a munkavédelmi teendőket 

A tanuló legyen képes: 

- a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására 

- önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás-sorozatok létrehozására 

- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására 

- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére 

- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására 

- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására 

- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására 

- munkáinak dokumentálására és installálására 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére 

- a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására 

2. A grafika és festészet műhelygyakorlat művészeti záróvizsga követelménye 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 
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- tervezés 50 perc 

- tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 

 

A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 

képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, 

képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 

 

A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 

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

- tervezői, kivitelező készség 

- színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete 

- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete 

- a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje 

- a felületalakítás módja 

- kreativitás, egyediség 

- az elkészült munka összhangja 

A szóbeli vizsga értékelése: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete 

- a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága 

- kommunikációs készség 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

221  

2.3. SZÍNMŰVÉSZETI – BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 

A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

- Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák 
- Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

- Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

- Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

- A színházi műfajok felismerése 

- A szöveg- és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka  

- fázisainak, főbb összetevőinek megismerése, alkalmazása 

- Drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasása 

- Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

- Színházi improvizáció 

- Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

- Előadásban (játékban) szerepek megformálása (nonverbális: testbeszéd, szereplés,  

- mimika, vokális jelek; jól értelmezhető verbális kommunikáció használata) 

- A verbális megnyilvánulások tisztasága 

- A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

- Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 

- Színházi előadások elemzése, értékelése 

- Digitális alkotáselemzés 

Személyes kompetenciák 
- Helyzetmeghatározás és döntéshozatal 

- Empátia (érzelmek megértése, elfogadása)  

- Mozgáskoordináció (térérzékelés)  

- Műveltség és információszerzés  

- Önállóság 

- Önismeret (önkifejezés, önértékelés, érzelmi kontroll, attitűd formálás)  

- Rendszerezés (lényegkiemelés) 

Társas kompetenciák 
- Kapcsolatteremtés 

- Kommunikáció és együttműködés (vitakultúra, kooperáció, több nézőpont érvényesítése,       

- konstruktív alkalmazkodás) 

- Kompromisszum és tolerancia 

- Konfliktuskezelés 

- Nyitottság (másokra történő odafigyelés) 

- Szociális interakció 

- Tanulói együttműködésen alapuló tanulás 

 

Módszerkompetenciák 
- Figyelem összpontosítás  

- Felhasználható digitális tartalmak   

- Helyzetfelismerés  

- Kreativitás, ötletgazdagság 

- Memória (rövid távú, hosszú távú) 

- Mérlegelő gondolkodás 

- Problémamegoldás 
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Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén 

- Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

 
- Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 

- Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 

- A főbb báb- és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 

- A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 

- A darab-, szerep- és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 

- A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése,  

- alkalmazása 

- A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése,  

- alkalmazási lehetőségeik megtapasztalásai különböző játékstílusok felismerése 

- A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 

- A bábszínház működési struktúrájának megismerése 

- A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 

- A partnerekkel való alkotó együttműködés 

- A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 

- A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 

- Egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 

- Egy-egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása 

- Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása,  

- megvalósítása (tanári segítséggel) 

- Tanári/rendezői instrukciók fogadása 

- Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 

- Különféle szerepek megformálása 

- Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

- A verbális megnyilvánulások tisztasága 

- Digitális alkotáselemzés 

 

Személyes kompetenciák 
- Helyzetmeghatározás és döntéshozatal 

- Empátia (érzelmek megértése, elfogadása) 

- Kézügyesség 

- Mozgáskoordináció (térérzékelés) 

- Műveltség és információszerzés 

- Önállóság 

- Önismeret (önkifejezés, önértékelés, érzelmi kontroll, attitűdformálása) 

 

Társas kompetenciák 
- Kapcsolatteremtés 

- Kezdeményezőkészség 

- Kompromisszum  és tolerancia 

- Konfliktuskezelés 

- Kommunikáció és együttműködés (kooperáció, mások megértésére törekvés, 

- több nézőpont érvényesítése, konstruktív alkalmazkodás) 

- Tanulói együttműködésen alapuló tanulás 

 

Módszerkompetenciák 
- Figyelem összpontosítás 

- Felhasználható digitális tartalmak    

- Gyakorlatias feladatértelmezés 

- Helyzetfelismerés 
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- Kreativitás, ötletgazdagság 

- Mérlegelő gondolkodás 

- Problémamegoldás 

- Új ötletek, megoldások kipróbálása 
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I. fejezet AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés - figyelembe véve a tanulók 

érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait - lehetőséget biztosít a 

színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, 

művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság 

megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen 
- A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

- Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére  

és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

- Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

- Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban  

(bábjátékban) való alkalmazását 

- Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

- A verbális megnyilvánulások tisztaságát 

- Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által  

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

-Az infokommunikációs eszközök adta lehetőségek tükrében valamint a kibővült módszertani eszköztár 

felhasználásának segítségével egyes tananyagtartalmak újszerű megismerését, megvalósítását 

-A hasznos gyakorlati tudás megszerzését, az elméleti ismeretek integrálásával gyakorlatorientált 

feldolgozás során 

A színművészet területén kiemelten 

- Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

- Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását  

differenciált feladatokban 

- A színházi-drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek  

megismerését 

- A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

- A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 

A bábművészet területén kiemelten 

- Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt; 

- Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban; 

- A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés  

jellemzőinek megismerését 

- A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 

- Bábjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 
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A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 

Színjáték tanszak: 

 

Főtárgy: Dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 
- Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

Bábjáték tanszak: 

 

Főtárgy: Bábjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 
- Bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

- Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 

Óraterv 

Színjáték tanszak 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  Alapfok  Továbbképző 

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

 Főtárgy  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

 Kötelezően választható  

tantárgyak 

   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Választható tantárgyak  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra  2-4  2-4  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

Óraterv 

Bábjáték tanszak 

  Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  Alapfok  Továbbképző 

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

 Főtárgy  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

 Kötelezően választható  

tantárgyak 

   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Választható tantárgyak  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra  2-4  2-4  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

 
Az összes óra rovatában az első szám a heti minimális óraszámot jelöli, a második szám a szakmai 

program megvalósítása során az egyéni, páros, kis-és nagycsoportos tehetséggondozás számára is 

időkeretet biztosít.  

Az összevont osztályok működéséből következően, valamint az integrált óraszervezés lehetőségét 

figyelembe véve a tanéven belül a tantárgyi óraszámok átcsoportosíthatók.  

Előképző évfolyamon a választható tantárgyi órája a Főtárgy tantárgyból választható. 
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A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok  

tanítási óráin részt vehet. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a  

beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1-1 órában önálló  

tantárgyként is oktatja az iskola. 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

Vizsga tantárgyak 

 

Színjáték tanszak 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

1. Dráma és színjáték (főtárgy) valamint 

2. Egy a kötelezően választott tantárgyak közül  

- Beszéd és vers vagy 

- Mozgás és tánc vagy 

- Zene és ének vagy 

- Színházismeret 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
1. Dráma és színjáték (főtárgy), valamint 

2. egy a kötelezően választott tantárgy közül 

- Beszéd és vers vagy 

- Mozgás és tánc vagy 

- Zene és ének vagy 

- Színházismeret 

 

Bábjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

1. Bábjáték (főtárgy) valamint 

2. egy a kötelezően választott tantárgyak közül 

- Bábkészítés vagy 

- Beszéd és vers vagy 

- Mozgás és tánc vagy 

- Zene és ének vagy 

- Színházismeret 

A művészeti záróvizsga tantárgyai 
1. Bábjáték (főtárgy) valamint 

2. egy a kötelezően választott tantárgyakközül 

- Bábkészítés vagy 

- Beszéd és vers vagy 

- Mozgás és tánc vagy 

- Zene és ének vagy 
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- Színházismeret 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak csak 

az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely 

esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget 

tett. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és vers, 

mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga vagy 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

A színjáték-bábjáték sajátságosan extrovertált, közönség felé forduló műfajok. A művészeti alapvizsgán 

és záróvizsgán, ezért a tanulótól a tananyag tartalomra épülő színpadi ismeretek (artikuláció, 

beszédtempó, beszédértés,  kapcsolattartás, jelenlét, térhasználat, jelenlét, takarás stb.) kérhetőek számon. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményét az egyes tantárgyi programok záró szakasza 

tartalmazza. 
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II. fejezet A SZÍNJÁTÉK ÉS A BÁBJÁTÉK TANSZAK TANTÁRGYAI ÉS 

TANTERVI PROGRAMJA 

A színjáték tanszak tantárgyai és tantervi programja 

 
Dráma és színjáték 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet - ezen belül is elsősorban a 

színjáték - iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül 

történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a 

színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül 

önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére. 

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék 

örömén keresztül érjük el. A dráma és színjáték főtárgy tevékenységközpontú élménypedagógia. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és 

a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival 

együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a csoportos játék örömét 

- a csoportos játék szabályait 

- az érzékszervek működésének jelentőségét 

- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

- a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

- a szerepjátékokban való részvétel élményét 

- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat,  

gyerekdalokat, énekes-táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

- a jól érthető beszédet 

 
Fejlessze a tanulók 

- érzékszerveinek működését, érzékelését 

- ritmusérzékét 

- megfigyelő- és utánzóképességét 

- mozgásos ügyességét, koordinációját 

- együttműködési képességét 

- hallási figyelmét 

- koncentrálóképességét 

- szabálytudatát 

- közösségtudatát 

- beszédkészségét 

 
Ösztönözze a tanulókat 

- környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

- egymás elfogadására, megértésére 

- mondókák, versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
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-a beszéd tisztaságra 

- a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

- a játék örömének másokkal való megosztására 

Tananyag 
Bemelegítő mozgásos játékok 

- Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

- Népi kiszámoló- és fogócskajátékok 

- Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

- Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

- Mondókák, rövidebb, versek, mesék kísérése mozgással 

Érzékelőjátékok 

- Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

- Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

- Az idő észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok 

- Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

- Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

- Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

- Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

Beszédgyakorlatok 

- Hangok utánzása 

- Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak-, nyelvgyakorlatok) 

- Beszédre késztető játékok 

Utánzó játékok 

- Testtartás és mozgás utánzása 

- Hétköznapi tevékenységek utánzása 

- Állatok mozgásának utánzása 

Memória- és koncentrációfejlesztő játékok 

- Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

- Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

- Népi gyermekjátékok 

- Énekes-táncos játékok 

- Mozgásos (testnevelési) játékok 

- Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

Csoportos improvizációs játékok 

- Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

- Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

- Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel  

(térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben,  

szertartás, állókép, némajáték) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

- az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

- a jelenet kezdetének és befejezésének jelentőségét 
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- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat,  

gyerekdalokat, énekes-táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből  

legalább egyet) 

 

Legyenek képesek 

- adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos  

érzékelésre 

- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív  

részvételre 

-minimum egy vers vagy rövid meserészlet önállóelmondására 

- a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

- társaikkal való együttműködésre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a csoportos improvizációs játékörömét 

- a csoportos játék szabályait 

- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

- a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

- az alapvető ritmushangszerek használatát 

- a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat,  

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 

- a jól érthető beszédet 

- egyes drámajátékok szabályait 

 

Fejlessze a tanulók 

- érzékszerveinek működését, érzékelését 

- beszédkészségét 

- ritmusérzékét 

- megfigyelő- és utánzóképességét 

- mozgásos ügyességét, koordinációját 

- együttműködési képességét 

- hallási figyelmét 

- koncentrálóképességét 

- kifejezőkészségét 

- helyzetfelismerési képességét 

- szabálytudatát 

- közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

- társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

- beszéd tisztaságra 

- versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

- az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

- a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

- a játék örömének másokkal való megosztására 
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Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

- Fogójátékok 

- Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

- Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

- Mímes játékok tanári narrációra 

Érzékelőjátékok 

- Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

- Színkompozíciók összehasonlítása 

- Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

- Az idő észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok 

- Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

- Tempótartás különböző térformákban 

- Futások irányváltoztatással 

- Ritmushangszerek és mozgás 

Beszédgyakorlatok 

- Beszédre késztető játékok 

- Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

- Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

Utánzó játékok 

- Egyszerű mozgástükrözések 

- Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

- Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

Memória- és koncentrációfejlesztő játékok 

- Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

- Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

- Népi gyermekjátékok 

- Mozgásos (testnevelési) játékok 

- Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

- Vetélkedőjátékok 

Komplex drámafoglalkozások 

- Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel  

(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató  

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

- a csoportos játék szabályait 

- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

- a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

- a megismert ritmushangszerek használatát 

- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat,  

gyerekverseket, népmeséket (az újonnan - tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 

- egyes drámajátékok szabályait 
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Legyenek képesek 

- adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív  

részvételre 

- mondókák ritmusos hangoztatására 

- legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

- a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

- társaikkal való együttműködésre 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát 

- az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

- a tér használatát és az abban való tájékozódást 

- a helyszín fogalmát, jelentőségét 

- a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

- a beszéd jól érthetőségét 

- rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

- a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

- a legfontosabb légző- és hangképző gyakorlatokat 

- a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Fejlessze a tanulók 

- együttműködő képességét 

- beszédkészséget 

- képzelőerejét 

- mozgásos improvizációs képességét 

- térbeli tájékozódását 

- figyelem-összpontosító képességét 

- megfigyelő képességét 

- problémamegoldó képességét 

- ritmusérzékét 

- légzőkapacitását 

- hangképzését 

- artikulációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

- a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

- társaikkal való együttműködésre 

- gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

- beszéd tisztaságra 

- a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

- kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

- Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait  
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játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl. váll-, térdérintős játékok, nehezített speciális  

helyzetű fogók) 

- Lazító és feszítő gyakorlatok 

- Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele,  

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék-fejlesztés körjátékok, lánc-típusú népi  

játékok 

- Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl.  

tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

- Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának  

tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

- Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „lufi-fújása” és  leeresztése) 

- Hanggyakorlatok 

- A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a  

hangban) 

- A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas-mély, halk hangos) 

- Egymás hangjának felismerése, utánzása 

- Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása) 

- Szavak, rövid mondat párok játékos variálása 

- Játékos hangerő-gyakorlatok 

- Artikulációs gyakorlatok 

- A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

- A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 

- Szájról olvasás - kezdetben hangok, majd szavak 

- Szóláncok pontos hangzó- és szóvégejtéssel 

- Hangsúlygyakorlatok 

- A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb  

szavakban) 

- Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

Fantáziajátékok 

- Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

- A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

- Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl.  

versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

- Térkitöltő gyakorlatok 

- Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

- Gyermekversek, mondókák ritmus- és mozgásváltással 

Dramatikus játékok 

- Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

- Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

Komplex drámafoglalkozások 

- Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák  

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített  

szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

Követelmények 
A tanulók ismerjék 

- a tér használatát és az abban való tájékozódást 
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- a helyszín fogalmát, jelentőségét 

- a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

- a beszéd érthetőség alapjait 

- a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

- a legfontosabb légző- és hangképző gyakorlatokat 

- a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

- egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

- egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

- a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

- az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

- a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

- a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

- tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását 

- a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

- a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

- a tiszta, érthető beszéd alapjait 

- a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

- a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

- a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

- a feszítés-lazítás alapgyakorlatait 

- a mimikai bemelegítés gyakorlatait  

 

Fejlessze a tanulók 

- figyelem-összpontosító képességét 

- megfigyelő képességét 

- együttműködő képességét 

- verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

- fogalmazási és kifejező képességét 

- dramatizáló képességét 

- rögtönzési képességét 

- elméleti, drámaelméleti tudását 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- figyelmük tudatos összpontosítására 

- a külvilág és önmaguk aprólékos megfigyelésére 

- önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

- a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

- önálló verbális megnyilvánulásra 

- pontos és kifejező szerepjátékra 

- önálló dramatizálásra 

Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 

- Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított  

testhelyzetben 

- Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása  

versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály - típusú játékok) 
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Lazító gyakorlatok 

- Feszítés-lazítás fekve, állva, ülve 

- Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

- A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

- Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 

- Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

- Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett  

(legfeljebb 40-50 szótag) 

- Hanggyakorlatok 

- Játékos hangerőpróbálgatás 

- Hangok próbálgatása az erős érzelmi-indulati állapotok kifejezésére 

- Artikulációs gyakorlatok 

- Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 

- Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

- Ritmus és tempógyakorlat 

- Versek ütemezése kötött mozgással 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

- Számnevek, évszámok hangsúlya 

- A kijelentés hanglejtése 

Koncentrációs gyakorlatok 

- Játékok számokkal 

- Kérdés-felelet típusú játékok 

- Mozgáskoncentrációs játékok 

- Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

- Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

- Vakvezető játékok alapváltozatai 

Improvizációs játékok 

- Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

- Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

- Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival,  

a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

- Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített  

improvizációkkal 

Komplex drámafoglalkozások 

- Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

- Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék,  

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok,  

szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

Drámaelméleti alapok 

- Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet  

kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását 

- a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

- a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

- a tiszta, érthető beszéd alapjait 
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- a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

- a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

- a feszítés-lazítás alapgyakorlatait 

- a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

 

Legyenek képesek 

- figyelmük tudatos összpontosítására 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésére 

- a bizalom megélésére 

- érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

- tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

- egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

- aktív szerepjátékra 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az együttérző beleélés szükséges voltát 

- a szavak nélküli közlések jelentőségét 

- a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

- a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

- a feszültség élményét és fogalmát 

- az analógiás gondolkodás alapjait 

- a karakter fogalmát 

- a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

 

Fejlessze a tanulók 
- légzéskapacitását 

- térhez igazodó beszédét 

- artikulációs képességét 

- empátiás képességét 

- verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

- fantáziáját és kreativitását 

- differenciált kifejezőképességét 

- fogalmi gondolkodását 

- kooperációs készségét 
 

Ösztönözze a tanulókat 

- elfogadó együttműködésre 

- érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére, tisztaságára 

- a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

- a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

- Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a  

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

- Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

- Testrész-vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

- Lazító gyakorlatok 

- Feszítés-lazítás testrészenként 
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Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlat 

- A be- és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus megtartása  

mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50-60 szótag) 

- Hanggyakorlatok 

- A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

- Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl. rikkancs,  

piaci árus, idegenvezető) 

- Artikulációs gyakorlatok 

- Nyelvtörő mondókák 

- A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

- Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

- Ritmus és tempógyakorlat 

- Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 

- A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és anélkül 

- A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 
- Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

- Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

- Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

Fantáziajátékok 

- Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

- Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

- Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

Improvizációs játékok 

- Szituációs játékok vázlat megadásával 

- Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

- Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

- Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

- Tükörjátékok 

- Távolságtartó játékok 

- Szoborjátékok 

Ön- és társismereti játékok 

- Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

- Egyszerű visszajelzésekre építőjátékok 

Komplex drámafoglalkozások 

- Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az  

élet egy napja, fórum-színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az együttérző beleélés szükséges voltát 

- a szavak nélküli közlések jelentőségét 

- a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

- a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

- az analógiás gondolkodás alapjait 

- egyes karakterjellemzőket 
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- a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

- a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

 

Legyenek képesek 

- a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

- a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

- aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex  

drámaórákban 

- feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

- beszédüket a térhez igazítani és abban a beszéd tisztaságra figyelni 

- pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

- különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének  

egyes módjait 

- a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

- a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

- az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 

- verbális megnyilvánulás tisztaságát 

- az időmértékes versek ritmizálását 

- a tagadás hangsúlyát 

- az improvizáció szabályait 

- a színpadi létezés alapszabályait 

- a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Fejlessze a tanulók 

- légzéskapacitását 

- kifejező beszédét 

- testkontrollját 

- elemző gondolkodási képességét 

- szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

- verbális megnyilvánulási tisztaságát 

- fogalmazási képességét 

- helyzetfelismerési képességét 

- problémamegoldó képességét 

- együttműködési képességét 

- megfigyelési képességét 

- analógiás gondolkodását 

- előadói képességét 

- improvizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

- mérlegelő és önfejlesztő gondolkodásra 

- különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

- beszédük és mozdulataik koordinált, kifejező és tiszta használatára 

- a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

- egy-egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

- a munkaforma önálló megválasztásra egy-egy probléma feldolgozása során 

- életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek  

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 
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Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
- Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész- 

vezetéses futások 

- Egyensúly-játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

- Lazítógyakorlat 

- Feszítés-lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60-70 szótag) 

- Hanggyakorlatok 

- Hangkitalálás 

- Artikulációs gyakorlatok 

- Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

- Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

- Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

- Ritmus- és tempógyakorlat 

- Időmértékes versek ritmizálása 

- Hangsúlygyakorlat 

- A tagadás hangsúlyai 

Bizalomgyakorlatok 

- Vakvezetéses gyakorlatok 

Improvizációs játékok 

- Rögtönzések életkori témákra 

- Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

- Rögtönzések közmondásokra 

- Rögtönzések megadott konfliktusra 

- Rögtönzések megadott témára 

- Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

Komplex drámafoglalkozások 
- Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

- Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. riportkészítés,  

montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

Színjátékos gyakorlatok 

- A színpadi létezés alapszabályai 

- Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

- Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

- A figyelem felkeltése és megtartása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének  

egyes módjait 

- a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

- a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

- az időmértékes versek ritmizálását 

- a tagadás hangsúlyát 

- az improvizáció szabályait 

- a színpadi létezés alapszabályait 

- a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
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Legyenek képesek 
- mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

- különböző élethelyzetek realisztikus elemzésére 

- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

- konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

- a tér tudatos használatára 

- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

- jól érthető verbális megnyilvánulásokra 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a bizalom fontosságát 

- a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

- a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 

- a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

- a dramatikus tevékenységek alapvető munkaformáit 

 

Fejlessze a tanulók 

- megismerő, önmegismerő képességét 

- önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

- asszociációs képességét 

- konstruktivitását 

- elemző gondolkodási képességét 

- reflektáló, önreflektáló képességét 

- előadói képességeit 

- beszédkészségét 

- improvizációs képességét 

- problémamegoldó képességét 

- együttműködési képességét 

- analógiás gondolkodását 

- előadói képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- önálló döntéshozatalra 

- hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

- verbális megnyilvánulások tisztaságára 

- mérlegelő gondolkodásra 

- a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembenézésre 

- más csoportok munkájának beható megismerésére 

- színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 

- színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek  

megtekintésére 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
- Egyensúlygyakorlatok 

- Vezetéses gyakorlatok 

- Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 
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Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 

- Hanggyakorlat 

- Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 

- Artikulációs gyakorlat 

- Szinkronizálás 

- Ritmus- és tempógyakorlat 

- Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel 

- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 

- Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

- Az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi 

Fantáziajátékok 

- Irodalmi művek „új címe” 

- Képzőművészeti alkotások „előzménye” 

- Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 

- Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 

Bizalomgyakorlatok 

- Dőléses, billenéses gyakorlatok 

Improvizációs gyakorlatok 

- Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 

- Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 

- Mozgáselemekből építkező improvizációk 

- Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

- Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 

- Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 

Komplex drámafoglalkozások 

- Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

- Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig tanult  

konvenciók alkalmazásával) 

Ön- és társismereti játékok 

- Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. Mi lenne, ha?, telefon,  

ilyennek látlak) 

Színjátékos gyakorlatok 

- Rövid monológ önálló előadása 

- Rögzített páros improvizációk nézők előtt 

- Kapcsolattartás a partnerrel 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

- a kontraszt fogalmát 

- a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

- a drámák alapvető munkaformáit 

 

Legyenek képesek 

- ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

- egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására, tisztaságára 
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- bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

- a munka eredményének bemutatására 

- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

- a tér tudatos használatára 

- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- különböző színházi terek jellemzőit 

- a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

- a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg  

megközelítésében 

- a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

- a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

- az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

- a „félre” és a monológ technikai alapjait 

 

Fejlessze a tanulók 

- színházi fogékonyságát 

- véleményalkotó, önreflektáló, önelemző képességét 

- más művészetek iránti fogékonyságát 

- önállóságát, magabiztosságát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

- kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

- konstruktív együttműködésre 

- drámai művek olvasására 

- színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

- önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

- jól érthető beszédre 

- más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére 

- őszinte, fejlesztő hatású megnyilvánulásokra 

- nyilvánosság előtti fellépésre 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

- Lassított mozgás (különböző helyzetekben) 

- A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

- Hanggyakorlatok 

- Szöveges hangerő-gyakorlatok 

- Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

- Artikulációs gyakorlatok 

- Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

- Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

- Ritmus- és tempógyakorlatok 
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- Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

- Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok 

- Az alárendelő mondatok hangsúly- és hanglejtés variációi 

Színházi alapismeretek 

- Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház) 

- Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

- A „félre” technikája 

- Monológ 

Színjátékos gyakorlatok 

- Különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az improvizációk  

és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

- Különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a szerepépítés  

folyamatában 

- Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

- Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi  

állapotának kibontásával 

Felkészülés a vizsgára 

- Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

- Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy rövid előadás létrehozása tanári  

irányítással 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a különböző színházi terek jellemzőit 

- a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

- a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

- a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

- az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

- a „félre” és a monológ technikai alapjait 

- az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

- a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

 

Legyenek képesek 

- alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

- munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

- a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 

- a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 

- részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

- a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

- az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy  

színházi előadásban való közreműködésre 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- saját testük lehetőségeit, illetve annak érzékszervei hatékonyságát 

- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú  

fejlettségének mértékét 

- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez  

irányú fejlettségének mértékét 

- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való  
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kapcsolatában 

- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei,  

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének  

előkészítésében 

- azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit,  

amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok  

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

 

Legyenek képesek 
- a figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

- társaik, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

- személyes élményeik felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

- drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

- a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos  

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai  

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai - szöveg megjelenítésének előkészítésében 

- társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív  

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és  

megfogalmazására 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 

improvizáció 2-3 perc színpadi produkció 

- jelenet 3-5 perc 

vagy 

- előadás 15 perc 

A vizsga tartalma 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

1. Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, szereplői/karakterei  

tárgyai/eszközei, helyszíne, ideje) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2-3 fős  

jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz  

tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges  

feladatokat. 

Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat  

(helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

2. Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció  

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos  

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös feladatban,együttes 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

245  

játékban, páros gyakorlatokban illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt   

számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

A vizsga értékelése 

- Improvizáció 

- Az instrukciók megértése, követése 

- Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 

- Színpadi jelenlét 

- Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés,  

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

- Sűrítés képessége 

- A jelenet szerkezete, íve (a jelenet indítása,zárása, jelenetépítés) 

- Színpadi produkció 

- A színpadi helyzetek megértése 

- Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok  

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus  

kialakítása, tartása) 

- Figyelem, koncentráció 

- Színpadi jelenlét 

- Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

- Atmoszférateremtés 

- Verbális kifejezőeszközök használata 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 

- a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 

- az intenzitás fogalmát 

- a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

- a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

- az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

- a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

- a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

- a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

- az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat  

(etűdön belül) 

- a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és -zárás szerepét, fontosságát 

 

Fejlessze a tanulók 

- koncentrációját 

- kezdeményezőkészségét 

- megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

- arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 

- együttműködési készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

- az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

- közösségi alkotásra 
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- diákszínjátszó előadások megtekintésére 

- drámai művek olvasására 

- a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

- közösségi alkotásra 

- színházi előadások megtekintésére felvételről 

Tananyag 
Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a  

színpadig vezető út megkezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját  

személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő  

világ és a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy  

félelem és gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki képes  

felszabadultan játszani, ugyanakkor kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát.  

Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki-ki kiteljesítheti a játékban  

személyiségét. Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítő- és  

bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben koncentrált  

színjátszói állapot. 

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi  

életanyagból építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása  

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út, következő fázisát. 

Szabályjátékok 

- Ismerkedő játékok 

- Csoportépítő játékok 

- Önismereti játékok 

- Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 

- Bizalomjátékok 

- Agressziólevezető gyakorlatok 

- Feloldó, felszabadító gyakorlatok 

- Fantáziajátékok 

Szobrok, állóképek 

- Egyéni szobrok 

- Páros szobrok 

- Csoportos állóképek (pl. szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott  

hangulatok, kapcsolatok pillanatai - két- és háromszereplős állóképek) 

- Történetmesélés állóképekkel 

- Drámai tartalmú állóképek (tablók) 

Szabályokhoz kötött szituációs játékok 

- Szinkronjátékok 

- Hotelportás 

- Ismételd a mozdulatot 

- Lavina 

- Stoppos játékok 

Hangjátékok 
- Történetmesélés hangokkal 

- Atmoszférateremtés hangokkal 

- Hangjátékok helyzetre, témára 

Spontán improvizációk 

- Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk 

- Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció alapszabályainak  

betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz  

ki) 
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Etűdök 

- Etűdök szöveg nélkül 

- Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel 

- Etűdök tárgyak használatával 
- Etűdök megadott szövegre 

- Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

- Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 

- A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont-technika 

- Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 

- Etűdsorozatok szerkesztési elvei 

- Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 

Mozgásgyakorlatok 

- Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában szereplő  

játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő intenzitással 

- Lépés- és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok  

figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 

- A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek  

kibontása tervezési feladatban 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- Kapacitásnövelés (90-100 szótag) 

- Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 

- Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött mozgássor  

végrehajtása közben) 

- Hanggyakorlatok 

- A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás) 

- A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 

- Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 

- Artikulációs gyakorlatok 

- A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben 

- Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 

- Ritmus- és tempógyakorlatok 

- Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 

- Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 

- Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 

- Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 

- Hangsúlygyakorlatok 

- Az értelmi-, érzelmi hangsúly tanulmányozása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

- a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

- a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

- az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

- a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 

- a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

- a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

- az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

- a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és -zárás szerepét, fontosságát 
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Legyenek képesek 
- a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés  

érdekében mozgósítani 

- gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

- saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

- alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető  

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

- csendben figyelni társaik játékát 

- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve  

társaikkal együtt dolgozni 

- a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 

- a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

- a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 

- az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és  

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 

- a történetmesélés színházi lehetőségeit 

- a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös  

megjelenítése, a narráció formái) 

- az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

- a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 

 

Fejlessze a tanulók 

- képességét a koncentrált állapot megtartására 

- a befelé figyelési képességét 

- a helyes önértékelését, önreflexióját 

- az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 

- a vitakészségét, az érvelés kultúráját 

- az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 

- a nyitottságát, empátiáját 

- a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

- saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 

- a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

- közösségi alkotásra, azok bemutatására 

- diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 

- színházi előadások megtekintésére 

- a színházi portálok figyelemmel követésére 

- a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

Tananyag 
A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat,  

tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt.  

Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak  

lényegi vonásokat sűríteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi  

alkotás munkaformái, mint a kórusos megszólalás, csoportos improvizáció. 
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Szabályjátékok 

- Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 

- Ön- és társismereti játékok 

- A bizalomgyakorlatok összetett változatai 

 

Improvizációk típusfigurákkal 

- A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 

- Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 

- Egyéni típusfigura-tanulmányok 

- Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 

- Típusfigurák típushelyzetei 

Színjátékos eszközök fejlesztése 
- A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 

- A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

- A váltás technikái 

- Kórusgyakorlatok 

- Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

Etűdök, improvizációk 

- Csoportos improvizációk 

- Etűdök típusfigurákkal 

- Etűdök tipikus élethelyzetekkel 

- Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a szituáció  

több alapelemének megadásával 

- Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

- Etűdsor adott figurákra 

- Jelenet építése 

Drámaórák 

- A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

- A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

Mozgásgyakorlatok 

- Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi  

elvárások figyelembevételével 

- Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló levezetése,  

önálló, a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és  

elvégzése 

Beszédgyakorlatok 

- Légzőgyakorlatok 

- Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb 100-110 szótag 

- Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 

- Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 

- Hanggyakorlatok 

- Szöveges hangerőgyakorlatok 

- Szöveges hangmagasság gyakorlatok 

- A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság váltásai  

szöveges gyakorlatokban 

- Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása 

- Artikulációs gyakorlatok 

- A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja 

- Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

- A beszédtempótól, hangerőtől és -színtől független, pontos, kifejező artikuláció gyakorlása 
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- Ritmus- és tempógyakorlatok 

- Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 

- A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai szövegek  

ritmizálása 

- Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 

- Az érzelmek hangsúlyai 

- A szórend és a hangsúly kapcsolata 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit,  

viszonyát, eszközkészletét 

- az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és  

elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 

- a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös  

megjelenítése, a narráció formái) 

- egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 

- a történetmesélés színházi eszköztárát 

- az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

 

Legyenek képesek 

- alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

- a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

- egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

- személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

- a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

- instrukciókat az improvizációba építeni 

- különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

- ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

- jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 

- tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 

- a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 

- a jelmez figurateremtő jelentőségét 

- a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

- az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső  

hang, belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat 

feltáró cselekvés) 

- az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények,  

cselekvések, döntések következményei) 

- szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 

- a drámai dialógus sajátosságait 

- az egyszerű státusjátékokat 

Fejlessze a tanulók 

- képességeit az érzetek felidézése terén 

- verbális kifejezőerejét 

- érzékenységét 

- toleranciáját 

- konfliktuskezelő képességét 

- megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása során 
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Ösztönözze a tanulókat 

- önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 

- a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

- különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 

- jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről 

- az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 

Tananyag 
A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett  

jelentős lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk- tudva azt, hogy az egyénített  

típus nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében,  

a vágyaival és törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és  

gondolataival - mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú  

művészeti képzés során csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista-naturalista játékmód színészi  

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, gazdagíthatják  

és árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek  

ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé válhatnak összetett  

jelentés színjátékos megfogalmazására, annak megértésére. Ellentmondásos és szélsőséges  

érzelmeket követelő élethelyzetekben hitelességre törekedve tudnak megnyilvánulni.  

Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a kommunikáció természetét, ezáltal  

gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 

- A típusfigurák egyénítése improvizációkban 

- Típusfigurák atipikus helyzetben 

- Egyéni jellemrajz-tanulmányok 

- Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 

- Jellem változását ábrázoló etűdsor 

- Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 

- A realista-naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 

- A drámai feszültség növelésének technikái 

- Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 

- Az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 

- A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei 

- A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső  

- hang, belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”) 

- „belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 

- „kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 

- A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 

- A kellékhasználat gyakorlatai 

- Etűdök kellékekkel 

- A jelmez figurateremtő jelentősége 

- Színjáték jelmezben 

- Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 

- A drámai dialógus természete 

- Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének  

- különböző stratégiáira 

- Emberi taktikák és stratégiák: fórum-színház 

- Egyszerűbb státuszjátékok 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

- a jelmez figurateremtő jelentőségét 

- az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső  
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hang, belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat 

feltáró cselekvés) 

- a drámai feszültség növelésének technikáit 

- egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

- a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

- a drámai dialógus sajátosságait 

 

Legyenek képesek 

- egyszerűbb státusjátékokat játszani 

- a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

- önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének  

egyes technikáit 

- kelléket használva improvizálni 

- jelmezben improvizálni 

- hitelességre törekedve játszani 

- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének  

alkalmazására 

- emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

- típusfigurák elmélyítésére 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a stilizáció eljárásait 

- szimbolikus ábrázolás eljárásait 

- a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ,  

szereplők elő- és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

- a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret,  

háttérismeretek) 

- a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 

- a cselekvő elemzés alapjait 

- egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

- a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

- egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 

- a státuszok jelentőségét 

- a különböző státuszjeleket 

 

Fejlessze a tanulók 

- közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 

- szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

- szerepformálási képességeit 

- a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 

- a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek figyelemmel  

kísérésére 

- színházi irodalom és szaksajtó olvasására 

- az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő  

bemutatására 

- legalább egy - a tanultak elsajátítását segítő - színvonalas (élő) színházi előadás  

megtekintésére 
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Tananyag 
A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb  

gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk  

a színjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy  

stlilizációval, szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb  

jelenségek kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi  

jelentésképzés kérdéseiben. 

A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű,  

hosszabb időt igénybe vevő improvizációkkal. 

A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta szintézisre  

ad lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a következetes,  

igényes színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi  

jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek  

részeként a tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció  

létrehozásához szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport szinten: az összes  

alapvető fontosságú színházi munkában) kipróbálhassák magukat. 

Szabályjátékok 
- Ön- és társismereti játékok („helyem a csoportban”) 

- Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok 

- Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében 

- Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”-játékok, státuszok váltogatása 

- Etűdök különböző stílusokban - stílusgyakorlatok 

- A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 

- Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek tudatos  

- váltásával 

- A színész játéka - amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 

- Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 

- A vokális kifejező eszközök színpadi használata 

- Etűdök zenei motívumok alapján 

- A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl. emberi és zenei hang, zörej) 

- A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag) 

- A szöveg, mint vokális alkotás alapja 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

- a cselekvő elemzés alapjait 

- egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

- a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

- a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ,  

szereplők elő- és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket  

(szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 

- a státusz jelentőségét 

- a különböző státuszjeleket 

- egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 

- a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

 

Legyenek képesek 

- a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

- a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig tartó  

skálán különböző megnyilvánulásokra 

- több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

- különböző státuszú figurák megformálására 
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- jeleneten belül státuszt módosítani 

- jellemfejlődés alapszintű bemutatására 

- társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

- az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 

- ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre állítás  

folyamatához igazítani 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 

- egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati  

jelentőségét és hatását 

- a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat,  

technikákat 

- a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

 

Legyenek képesek 

- koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken,  

próbamunkában, előadásokon 

- a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság  

tanulmányozására, 

- színházi improvizációra 

- az improvizációk elemzésére, értékelésére 

- egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

- alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 

- rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

- drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 

improvizáció 3-5 perc 

színpadi produkció 

- jelenet 5-7 perc 

vagy 

- előadás 15-30 perc 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

1. Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne,  

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak  

- a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős improvizációs feladatból  

álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő  

feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet  
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eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár  

irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az  

etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciókalapján variációk bemutatását kéri. A  

felkészülési idő 5 perc. 

2. Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció  

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy  

szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók  

végrehajtásával kell közreműködnie. 

A vizsga értékelése 

- Improvizáció 

- Az instrukciók megértése, követése 

- A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

- Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése,  

rugalmasság - reakció váratlan történésekre) 

- Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes  

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek  

- gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás -egysége) 

- Figyelem, koncentráció 

- Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a  

karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 

- A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák  

közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

- Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés,  

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

- Atmoszférateremtés 

- Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

- Fantázia, ötletesség, humor 

- Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

- Koncentráció, figyelem 

- Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak  

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal  

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

- Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása,  

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok,  

viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

- A játék intenzitása 

- Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a  

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé  

tétele) 

- Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő  

színjátékos kifejezőeszközök) 

- Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó  

tempóváltás) 

- Feszültségteremtés 

- Atmoszférateremtés 

- Verbális kifejezőeszközök használata 
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Bábjáték tanszak tantárgyai és tantervi programja 

 

Bábjáték 

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát 

élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés feladata, hogy biztosítson 

lehetőséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészített egyszerűbb kivitelezésű bábok 

használatára, képességeik szerint nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák megismerésére 

és alkalmazására, a megszerzett ismeretek bővítésére és a kialakított készségek 

továbbfejlesztésére. Biztosítson lehetőséget, továbbá csoportos produkciók létrehozására és 

bemutatására, de a kísérletezést szolgáló tevékenységformákra is. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a kapcsolatteremtés lehetőségeit hangok, mozgás által 

- a természetes és mesterséges környezet formai gazdagságát 

- saját testi adottságainak lehetőségeit a bábjátékban 

- a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játékkülönböző lehetőségeit 

- az ember alkotta tárgyak funkcióinak sokféleségét, a tárgyak formai gazdagságát 

- a csoportos játék szabályait 

- a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezését 

- a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét 

- egy tárgymozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét 

- a nyitott és zárt terek közötti különbséget 

 

Fejlessze a tanulók 

- csoportos megszólalásának képességét 

- az egyénnek a csoporttal való együttműködési képességét 

- egyéni megszólalásának képességét 

- érzékelésének és megfigyelésének képességét 

- szerepek iránti érzékenységét 

- finom motoros képességét 

- tárgyalkotó és tárgyátalakító képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- csoportos játékra 

- a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

- környezetük és saját adottságaik megfigyelésére 

- a testbeszéd megfigyelésére 

- élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre  

(pl. fű, virágok, fa, hangya, pók, kígyó) 

- saját mozdulatainak összehangolására 

- egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre 

- tárgygyűjtemény kialakítására 

- rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban 

- csoportos bábjátékban való részvételre 
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Tananyag 

A közvetlenül körülöttünk létező épített-világ és Én 

- Előttem, mögöttem, jobbra, balra, lent, fent - térirányok a teremben, tájékozódás és tárgyak  

felismerése csukott szemmel 

- Testem (pl. külsőm, belsőm) 

- Hangom (pl. természetes és elváltoztatott, beszéd és ének) 

- Ritmusaim (pl. a természet ritmusai és én, testem ritmusai) 

- Mozgások (pl. rám jellemző mozdulatok, testem adottságaiból fakadó mozdulatok,  

mozdulatlanság és gyorsaság általam, bennem, körülöttem) 

- Egyszerű utánzó mozgások ujjakkal, kézzel, testtel 

- A képmutogató játékok: a kép és én, önarckép (saját festmény), teljesalakú kép (fotó)  

alapján rövid történet magamról 

A közvetlenül körülöttünk létező épített-világ és Mi 

- Én és Te, páros- és utánzó-, tükörjátékok ujjakkal, kézzel, mimikával, testtel 

- Egyszerű történet eljátszása párban, a szereplők fő jellemzőit (mozgás, forma) utánzó  

kézjátékkal 

- Én és a Többiek, csoportos helyzetgyakorlatok, a csoport által kialakított ritmusok,  

mozgások, mozdulatok „színháza” (ehhez népi gyermekmondókák, gyermekdalok,  

  csúfolók, kiszámolók akár egy-egy népszokás ünnepköréhez készített szerkesztett vázlat  

alapján) 

- Csoportos játék tárgyhasználattal 

A közvetlenül körülöttünk létező épített-világ és tárgyainak felfedezése 

- Tárgygyűjtemény kialakítása a közvetlen környezetünk tárgyaiból 

- Nyitott és zárt terek kialakítása a tanteremben testünkkel és bútorokkal, tárgyakkal, ezekben  

rövid történetek eljátszása 

A közvetlenül körülöttünk tárgyak felruházása többletjelentéssel 

- Vonulós gyermekjátékok, ahol a tárgyhasználat természetes, és tárgy nélkül nem  

megvalósítható 

- Tárgyhasználatot igénylő népi gyermekjátékok 

Bábos játék 

- Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal 

- Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal 

- Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tárgyhasználattal, tanári  

közreműködéssel 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- saját testi adottságaik lehetőségeit a bábjátékban 

- a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit 

- a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezésének lehetőségét 

- a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét 

- egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét 

- a nyitott és zárt terek közötti különbséget 

 

  



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

258  

Legyenek képesek 

- önmaguk és környezetük megfigyelésére 

- élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre 

- saját mozdulataik összehangolására 

- egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre 

- rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban 

- egyéni és csoportos megszólalásra 

- kapcsolatteremtésre hangok, mozgás által 

- csoportos játékra 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a tér irányait, az ebben való tájékozódás módjait 

- a tér átalakításának következtében létrejövő tartalmi változásait, ezek összefüggését 

- a tér benépesítésének lehetőségeit 

- a tárgyakkal alkotott mesei tér belső szabályait, 

- a hangok, a hangokat adó tárgyak, ritmus hangszerek fajtáit, az ezekkel való játék különböző  

lehetőségeit 

- a termésekből való figurák kialakításának módjait 

- a tárggyal való és az élőszereplős játék közötti különbséget 

- a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- fantáziáját 

- figyelmét 

- megfigyelőképességét 

- önismeretét 

- gesztusnyelvi kifejezőképességét 

- verbális kifejezőkészségét 

- kapcsolatteremtő és együttműködő képességét 

- térbeli tájékozódását, térhasználatát 

- finommotoros kézmozgását 

- tárgyalkotó képességét 

- instrukciókövető képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a testbeszéd megfigyelésére, gyakorlására 

- mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 

- a mese folyamatának követésére, annak önálló alakítására 

- szerepjátékokban minél több szerep kipróbálására 

- a mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására 

- csoportos bábjátékban való részvételre 

Tananyag 

A közvetlenül körülöttünk létező természeti világ és Mi 

- Előttünk, mögöttünk, jobbra, balra, lent, fent-térirányok felfedezése 

- A tér határainak tágítása a tárgygyűjtemény felhasználásával 

- A természet hangjainak megfigyelése 

- Hangkeltés a természetben talált tárgyakkal 

- Termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas anyagok  
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gyűjtése, figurák létrehozása 

A közvetlenül körülöttünk létező természetes és a mesterséges tárgyak tudatos összekeverése 

- Legkedvesebb tárgyam, kabalám, játéktárgyam bemutatása (pl. Miért és mióta kedves? Mi  

az eredeti funkciója? Mit lehet még vele tenni? Át lehet-e alakítani valami mássá?) 

- A gyűjtött terményeink és kedves tárgyaink közös térbe helyezése 

- A közös térbe helyezett tárgyakról saját történetek kialakítása, a történet egyes részeinek  

megelevenítése 

- Termények és tárgyak egyszerű technológiával történő átalakítása 

- Az egyszerű technológiával átalakított termények és tárgyak megmozgatása, szerepbe  

hozása 

Típusok és karakterek megjelenítése tárgyakkal 

- A leggyakrabban előforduló mesefigurák megjelenítése a tárgygyűjtemény tárgyaival 

- A megjelenítés lehetőségeinek keresése (sémák és saját utak) 

Bábos játék 

- A tárgygyűjtemény elemeivel játszott saját történetek fejlesztése, összefűzése 

- Mesei figurák szituációba helyezése 

- A mesék csodás erővel rendelkező tárgyainak megjelenítése a tárgygyűjtemény elemeivel 

- A szituációk történetté fűzése 

- A szituációk és a történet térbe helyezése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a tér irányait 

- a tér átalakításának és használatának változatos lehetőségeit 

- a tárgyakkal történő hangkeltés lehetőségeit a termés- vagy terményfigurák készítésének  

lehetőségeit 

- a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési lehetőségeit 

 

Legyenek képesek 
- csoportos térkialakításra 

- tanári instrukciók követésére 

- a mese folyamatának követésére 

- történetalkotásra 

- mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására, azok használatára 

- a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére 

- mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 

- terménybábok készítésére, játékba helyezésére 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait 

- a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 

- a bábos játék szabad térben lehetséges módjait 

- néphagyományunk egyes mágikus elemeit 

- a szertartás (rítus) fogalmát 

- rítusaink, népszokásaink bábos elemeit, eszközeit és ezek használatának módjait,  
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funkcióváltásait 

- a szertartásmester szerepét (pl. mint vőfély, mint öreg pásztor, mint farsangi alakoskodó) 

- az embert helyettesítő bábuk szerepét a népszokásokban 

- az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- koncentrációját 

- kommunikációját a nonverbális jelek észlelése és értelmezése kapcsán 

- testbeszédét 

- problémaérzékenységét, problémamegoldási készségét 

- képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang megteremtésére 

- ritmusérzékét 

- karakterábrázoló képességét 

- beleélőképességét 

- lényegkiemelő képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- hangutánzásra 

- saját hangi adottságaik kipróbálására, hangjukkal való játékra 

- az életkoruknak megfelelő, minél többféle szerep kipróbálására 

- ellentétes karakterek mozgásban és hangban való megjelenítésére 

- a maguk által készített bábuval, tárggyal való játékra 

Tananyag 

A tárgy bábbá alakításának első lépései, az átlényegítés fázisai 

- Az egyszerű technológiával átalakított terményeink és kedvenc tárgyaink megmozgatása,  

eredeti funkcióiktól való eltávolítása, új szerepbe emelése 

- Tárgy-metamorfózis játékok különböző tárgyakkal 

- Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása 

- Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása 

Kialakított játékterünkben ünnepek teremtése népszokásaink bábos elemeivel 

- Embert helyettesítő bábok közös felépítése, a velük való vonulás 

- Őszi, téli tavaszi játékok (pl. kisfarsang, betlehemes bábtáncoltatás, farsangi alakoskodás,  

kiszézés) 

- Lány- és legénycsúfolók 

 

Bábos játék (törekedve arra, hogy a fontos dramaturgiai egységeket bábuval, bábjátékkal  

oldják meg) 

- Egyszerű állatmesék 

- Tündérmesék epizódjai 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a tárgyjáték fogalmát 

- bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait 

- a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 

- néphagyományunk egyes mágikus elemeit 

- a megismert rítusok, népszokások bábos elemeit 

- az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 

 

Legyenek képesek 

- a tanári instrukciót követő munkavégzésre 

- egyszerű, botból kialakított bábuk mozgatására 
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- tárgyakból egyszerű bábokat alkotni, ezekkel típusfigurák alapvonásait megjeleníteni 

- rövid jelenetekben tárgyak segítségével szerepet formálni 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- az egyszerű zsinóros és pálcás marionett anatómiai részeit 

- a felülről és hátulról mozgatás módjait, technikáit 

- az ízesüléssel mozdítható és az átváltozó bábuk mozgatásának technikáit 

- a valóságos és a színpadi tér közti legfőbb különbségeket 

- egyszerű színpadi terek használatát 

- a bábu fölött vagy mögött való megszólalás sajátosságait 

 

Fejlessze a tanulók 

- finommotoros mozgását 

- figyelmét, koncentrációs készségét 

- képességét a mozgás- és tekintetirányok összehangolására 

- térérzékelő képességét, térhasználatát 

- játékiránynak megfelelő hangképzését 

- színpadi ritmusérzékét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- saját ötleteik megvalósítására 

- csoportos alkotóforma gyakorlására 

- a beszéd és a mozgás harmóniájának, egyensúlyának kialakítására 

- koncentrált bábmozgatás begyakorlására 

- a felülről és a hátulról mozgatott bábokkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére 

Tananyag 

Játéktér kialakítása asztalon 

- A játéktér kijelölése, részei, arányai 

- Az asztalon kialakítható különböző játékterek alkalmazási lehetőségei 

A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
- Tárgy bábuvá alakulásának bábjátékos eszközei (pl. koncentráció, tekintet, mozdulat) 

- A felülről való mozgatás technikai elvárásai (pl. a test, a törzs, a fej helyzete; a tömeg és a  

testsúly arányának elosztása; láb nélküli figurák használata) 

- Játék a maguk által készített egyszerű, rögtönzött merevpálcás és zsinóros marionettekkel 

- A tér és a lehatárolás (doboz-színház) lehetőségeinek feltérképezése 

- Asztalon papírdobozból bábszínház kialakítása oldaljárásokkal, kipróbálása az egyszerű  

marionett bábokkal. 

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 

- Hátulról mozgatott, kisméretű plasztikus bábok használata (a fejet pálcával, a végtagokat  

kézzel mozgatva) 

- A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgatóval (markolattal) való játék 

- A fej-nyak-törzs és a kezek mozgatásának összehangolása 

- Bunraku típusú báb használata 

- A hátulról nyitott színpad lehetőségei 

Színpadi bábjáték 

- Felülről vagy hátulról mozgatott, plasztikusan megformált bábokkal népmesékből vagy  
legendákból jelenetek létrehozása 2-3 fős csoportokban, tanári közreműködéssel 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a bábszínpadon felülről és hátulról való játék lehetőségeit 

- a néma- és a hangokkal kísért játék különféle lehetőségeit 

- a beszéd, a hangsúlyok, a légzés módjait a bábu mozgatása közben 

 

Legyenek képesek 

- egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus bábok mozgatására 

- mesék és legendák alakjainak megjelenítésére egyszerű felülről és hátulról mozgatott  

plasztikus bábokkal 

- papírdobozból színpadi tér létrehozására és használatára 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a sík és a plasztikus felületek, formák közötti különbségeket, ezek hatását a színpadi  

játékban 

- a képmutogató játék műfaji sajátosságait 

- a síkbábok mozgatásának szabályait 

- árnyékok létrehozásának lehetőségeit 

- az árnyék és a fény színpadon betöltött szerepét 

- a mágikus eredetű árnyjátékot 

- a pontfénnyel létrehozott árnyjáték-technikát, és annak bábtörténeti vonatkozásait 

- az árnyfigurák különböző fajtáit 

- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés), ezek összefüggéseit 

- a takarás mögötti megszólalás sajátosságait 

- a jelenetszerkesztés főbb szabályait 

 

Fejlessze a tanulók 

- síkbeli látásmódját 

- mozgásos karakteralkotó technikáját 

- beszéddel történő karakterábrázolását 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- saját ötleteik megvalósítására 

- csoportos alkotóforma gyakorlására 

- koncentrált bábmozgatás begyakorlására 

- a síkbábokkal és az árnyjátékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére 

Tananyag 

Síkbábok és síkfelületek világa 

- A körülöttünk lévő térbeli világ síkba fordításának lehetőségei 

- A doboz-színház síkbábjai alulról, felülről, hátulról mozgatva 

- Ember méretű síkbábok hátulról mozgatva (bábu játokban történő összeépítése, szétesése) 

- Felülről mozgatott síkbábok: kétoldalú (elől - hátul, jobb - bal oldal), egyszerű ízekből  

összeállított, merevpálcás sík-marionettek 

- Alulról mozgatott síkbábok paravánhasználattal 

Árnyak világa 

- Fényforrások és vetítőfelületek az árnyjátékban 

- Árnyékok létrehozása fény elé tartott tárgyakkal, testekkel, síkká alakulásuk megfigyelése 

- Az árnyfigurák különböző fajtái (pl. telített, áttört felületű, áttört felületű színezett) 

- Játék alulról mozgatott árnyfigurákkal 
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- Síkbábok és különböző drapériák, vetített felületek (pl. képzőművészeti alkotások, fotók)  

együttes alkalmazása 

Árnyjáték kezekkel 

- A pontfényben alulról mozgatott (jávai, indiai, egyiptomi, török) technika 

- Kísérletek a fényforrás mozgatásával (fel, le, előre, hátra) 

Bábtörténet 

- A képmutogató játék műfaji sajátosságai 

- Az árnyjáték mágikus eredete, megőrzött mágikus elemei 

- A tanult árnyjáték-technikák bábtörténeti vonatkozásai 

Színpadi bábjáték 

- Jelenetszerkesztés 

- Az ókori világok mítoszaiból és/vagy a keresztény kultúrkör legendáiból válogatva  

történetek feldolgozása a tanult technikákkal és műfajokban 

- Szabadon választott téma rövid etűdben való feldolgozása a tanult technikák keverésével,  

egyedi stílusban 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a síkbábok mozgatásának szabályait 

- a pontfénnyel létrehozott árnyjáték-technikát 

- az árnyfigurák különböző fajtáit 

 

Legyenek képesek 

- a tanári instrukciót követő munkavégzésre 

- a sík és plasztikus formák megkülönböztetésére 

- árnyképek létrehozására pontfény megvilágítással 

- paravánon és árnyjátékban egyszerű síkbábok mozgatására 

- jelenetszerkesztésre 

- doboz-színházban kisméretű bábokkal jelenetek előadására 

- a megfelelő technikák kiválasztására a jelenetek készítése során 

- karakterek mozgásban, hangban történő megformálására 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a botbáb képi világának jellemzőit 

- a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit 

- az egyszerű bot bábokat és azok játéklehetőségeit 

- a titiri doboz-színház sajátosságait 

- a paraván mögül, felfelé irányuló megszólalás sajátosságait 

- a kellékhasználat alapvetéseit 

- a tánckoreográfia és a bábu mozdulatsorának összekapcsolását 

- a méretek fontosságát a bábok világában 

- a vajang történetiségét 

 

Fejlessze a tanulók 

- arányérzékét 

- együttműködési készségét 

- verbális kifejezőerejét 

- állóképességét 

- testtudatát 
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- jeleneteken átívelő folyamatos jelenlétre való készségét 

- érzelmek, gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét 

- ritmusérzékét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önálló gyakorlásra, egymás jelenetsorainak megtekintésére 

- minél több különböző karakter megformálására bábjátékában 

- tükör előtti mozgásgyakorlásra, a hibák javítására 

- állóképességét, testének karbantartását szolgáló gyakorlatok végzésére 

- bábelőadások megtekintésére, ezek elemzésére, a bábjátékos munkájának megfigyelésére 

Tananyag 

Alulról mozgatható egyszerű botbábok 
- Bábtáncoltatás titiri doboz-színházban 

- Ízesülésekkel (felkar, alkar) és kézhez rögzített mozgatópálcával ellátott bábu használata 

- Több segédpálca alkalmazása (lábak) 

- Óriásfigurák hosszú mozgatópálcákkal/rudakkal, két-három mozgató munkájának  

összehangolása 

- A kellékhasználat alapjai 

- Paraván és háttérelemek, díszletek használata 

- Díszletekkel térkialakítási gyakorlatok 

- Térhasználat a tanult technikákkal 

- Ritmus- és dinamikai gyakorlatok, egyszerűbb koreográfiák tanulása 

- A színpadi kommunikáció alapjai (játszó-játszó, játszó-néző) 

Bábtörténet 

- A mitikus bábjáték, a rítus helye és szerepe a bábszínházban 

- A vajang tradicionális megjelenési formája 

Színpadi bábjáték 

- Láncmese feldolgozása titiri doboz-színházban 

- Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 

- A méretek, arányok különbségeire épülő mitikus, csodás tartalmú játék létrehozása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit 

- az egyszerű bot bábokat és azok játéklehetőségeit 

- a titiri doboz-színház sajátosságait 

- a méretek fontosságát a bábok világában 

 

Legyenek képesek 

- lazító és koncentrációs gyakorlatok végzésére 

- szöveg nélküli és szöveges légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokra 

- a megismert bábtechnikák és mozgatási elvek tudatos alkalmazására 

- a pálcás mozgatás egyszerűbb módjaival jelenet bemutatására 

- kellék használatára 

- a színpad, a paraván terében feladatok végrehajtására 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a színpadi jelenlét, a szerepbelépés fogalmát 

- a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását 
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- az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit 

- a tempó, a ritmus, mint a kifejezőeszközök lehetőségeit 

- a helyszínváltás lehetőségeit 

- a kéz bemelegítő gyakorlatait 

- a kézjáték, kézpantomim alapjait 

- a kesztyűs játék szabályait 

- a rögzített jellemek, szereptípusok fogalmát 

- a vásári bábjáték magyar hagyományait 

- a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit 

 

 

Fejlessze a tanulók 

- karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszköztárát 

- bábos improvizációs képességét 

- szöveg- és előadáselemzési képességét 

- koncentrációs készségét 

- önértékelését, önreflexióját 

- ritmusérzékét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- saját ötleteik megvalósítására 

- a társakkal való toleráns magatartásra 

- a bábszínpadi előadás különböző feladatainak ellátására 

- a kesztyűbábbal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére 

- az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő bábjátékos területen való elmélyülésre 

Tananyag 

A kesztyűbáb világa 
- Az emberi kéz mint forma, mint bonyolult szerkezet, mint anatómiai egység 

- A kéz mint a kommunikáció eszköze 

- A könyök-alkar-tenyér-kézfej kapcsolata 

- A kéz bemelegítő gyakorlatai 

- Kézjátékok: csupasz és felöltöztetett kéz 

- Mozdulatsorok gyakorlása kötetlen ritmusban és zenére 

- Ábrázolás a könyök-alkar-tenyér-kézfej formai lehetőségeivel (pl. fa, ház, erdő, kukac,  

lepke) 

- A kesztyűk tárháza, a különböző kesztyűk kínálta jelentésteremtési lehetőségek 

- A kézpantomim megjelenítő képessége, alkalmazási lehetőségei 

- A takarás, a paraván, a háttér- és díszletelemek használata 

- Paravános játék kesztyűbábbal (karakterábrázolás, ellentétes karakterek) 

- A bábjáték létrehozásának folyamata 

- A bábos és közönség kapcsolattartásának lehetősége (pl. köszönés, kitekintés, kikérdezés,  

kiszólás) 

- A játék akusztikus elemekkel (zenével, zajkeltő tárgyakkal, szöveggel) való kiegészítése 

- Ismerkedés a magyar vásári bábjáték hőseivel (Paprika Jancsi, Vitéz László) 

Bábtörténet 

- A vásári bábjáték magyarországi tradícióit 

Színpadi bábjáték 

- Kézpantomimmel különböző tartalmak megjelenítése szólójátékban (kellékhasználattal)  
vagy csoportosan 

- Egyéni, majd páros jelenetekben ellentétes karakterek megformálása, szerepcsere,  

szerepátvétel 

- Vásári bábjáték-etűdök létrehozása 
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- Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását 

- az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit 

- a helyszínváltás lehetőségeit 

- a kézjáték, kézpantomim alapjait 

- a kesztyűs játék szabályait 

- a vásári bábjáték magyar hagyományait 

- a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit 
 

Legyenek képesek 

- a kéz bemelegítő gyakorlatainak önálló elvégzésére 

- a kesztyűbáb technikájának alkalmazására 

- kesztyűbábbal rövid jelenetek eljátszására 

- együttműködésre a paraván mögötti térben 

- az eddig megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a maszk szerepét a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban 

- a maszk színháztörténeti vonatkozásait 

- a maszkok fajtáit, funkcióit 

- a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok 

- a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok 

- a maszkkal történő játék szabályait 

- a maszkban való megszólalás sajátosságait 

- a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit 

- a főbb bábszínpad-típusokat 

- a színpadtechnika egyszerűbb elemeit 

- a zene, zaj, zörej funkcióit az előadásban 

- a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat 

- a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat 

- a pantomimes test-technikát segítő gyakorlatokat 

 

Fejlessze a tanulók 

- arányérzékét 

- mozgásos és gesztusnyelvi kifejezőkészségét 

- lényegkiemelő képességét 

- karakterábrázoló képességét 

- színpadi jelenlétét 

- játékintenzitását 

- társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- tanári irányítás nélküli feladatmegoldásra 

- az elvégzett feladatok elemző értékelésére, önértékelésre 

- társaik ötletének elfogadására 

- arányos feladatmegosztására 

- bábszínpadi előadások megtekintésére elemzésére, értékelésére 

- bábszínpadi előadásban való részvételre 
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Tananyag 

Maszkokvilága 

- A maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok 

- A maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok 

- A maszk a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban 

- A maszk mögé bújás különféle jelentései 

- Félmaszk, teljes maszk, elöl-hátul maszk 

- A maszkos játékok jellegzetességei 

- A tekintet és a fej iránya maszkos játékban 

- Maszkos szerep megformálása 

- A test kommunikációs eszközei maszkos játékban 

- A pantomim a maszkos játékban 

- Tánc a maszkos játékban 

- Kísérletezés a hangok torzításával 

- Élőszereplő, óriásbáb, maszkos figura, és kisméretű báb együtt a színpadon 

Színpadtechnika 

- A főbb bábszínpad-típusok (pl. fekete- és kulisszaszínház, marionett-, forgószínpad) 

- A színpadtechnika egyszerűbb elemei 

- Kísérletezés különböző technikai eszközökkel színpadi effektek létrehozására (pl. diavetítő,  

írásvetítő, számítógép) 

Bábtörténet 
- A maszk színháztörténeti vonatkozásai 

Színpadi bábjáték 

- Csoportos előadás létrehozása az eddigiekben tanult bábtechnikák kevert alkalmazásával 

- Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a maszkok fajtáit, funkcióit 

- a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 

- a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 

- a maszkkal történő játék szabályait 

- a maszkban való megszólalás sajátosságait 

- a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit 

- a főbb bábszínpad-típusokat 

- a színpadtechnika egyszerűbb elemeit 

- a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat 

 

Legyenek képesek 

- a maszkos játékot előkészítő gyakorlatok önálló elvégzésére 

- egyszerű ritmuskíséret rögtönzésre 

- rövid zenei részletre mozgás rögtönzésére 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására 

- helyes színpadi beszédre maszkos színpadi munkájában egyaránt 

- testtudatos szerepformálásra 

- pantomimes alapismeretek alkalmazására 

- az eddigiekben megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a bábjáték meghatározó tradícióit 
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- az alapvető bábtípusokat és bábtechnikákat 

- a főbb bábszínpad-típusokat 

- az általuk használt bábu felépítését, főbb alkotórészeinek elnevezését 

- a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd - és mozgásgyakorlatokat 

- az alapvető improvizációs technikákat 

- az alapvető szakkifejezéseket (pl. paraván, mozgatókereszt, gapit) 

 

Legyenek képesek 

- a tanári instrukciók mentén végzett munkára 

- a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd- és mozgásgyakorlatok önálló elvégzésére 

- testtudatos mozgásra 

- a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére 

- a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, megismétlésére 

- egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására 

- az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre,  

eszközhasználatra 

- a lényegkiemelésre 

- improvizációra 

- verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására 

- a partnerekkel alkotó együttműködésre 

- bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető látványelemek  

(bábu, díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe 

- adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex játék  

(jelenet vagy jelenetsor vagy előadás) formájában 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték 2-3 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción alapuló egyéni vagy 

páros jelenetet készít és mutat be. A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, 

de legalább tizenöt darab környezetükben található használati tárgyat (pl. cipők, üvegpalackok, konyhai 

eszközök). A jelenetnek reprezentálnia kell az eddig tanultak egységben való kezelését, alkotó módon 

való felhasználását (pl. a bábjátéki elemek hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesztés). 

A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. 

kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). 

A vizsga értékelése 

- A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 

- A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 

- Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezőeszközök használata 

- A tekintet tudatos irányítása 

- A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága 

- A zene és hanghatások figyelembevétele 

- A díszletek, kellékek használata 

- Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttműködés 

- Eredetiség, kreatív megoldások 

- A jelenet kifejezőeszközeinek összhatása 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az egyensúly és a gravitáció központi szerepét 

- az egyensúlygyakorlatokat 

- a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 

- a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 

- a marionett-technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket 

- a bonyolult marionett-technikákat és alkalmazásukat 

- a marionett-játék hagyományait 

- a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 

- a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 

 

Fejlessze a tanulók 

- térérzékelését, térhasználatát 

- finommotoros képességeit 

- mozgáskoordinációját 

- egyensúlyérzékét 

- állóképességét 

- koncentrációját 

- improvizációs készségét 

- együttműködési készségét 

- a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a bábjáték során használt bábuik, eszközeik megtervezésére, elkészítésére 

- bábszínpadi előadások megtekintésére, abban a bábszínész munkájának elemzésére,  

értékelésére 

- bábelőadás bemutatására 

- a marionett játékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére 

Tananyag 

Marionettek világa 
- Az egyensúly és a gravitáció központi szerepe 

- Egyensúlygyakorlatok 

- Egymás testének felzsinórozása, közös játék: engem mozgatnak, én mozgatok 

- A bábu súlypontjai, függesztési pontjai, felzsinórozása 
- Mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban 

- Mozgáskompozíciók zenére 

- A naturalisztikus és szürreális ábrázolás speciális lehetőségei 

- A mozgatók kiemelt és segítő szerepben 

- Különböző marionett-technikák (pl. pálcás, egy- és többzsinóros, átváltozó, szétváló)  

alkalmazása 

- A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, működési elvének összefoglalása 

- A marionett színpad szerkezete és szcenikai megoldásai (járatok és függönyök fajtái,  

takarások módjai, használata) 

Bábtörténet 
- A marionettjáték színháztörténeti vonatkozásai 

Színpadi bábjáték 

- Csoportos előadás létrehozása marionett-technikákkal 

- Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az egyensúlygyakorlatokat 

- a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 

- a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 

- a marionett-technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket 

- a bonyolult marionett-technikákat 

- a marionett-játék hagyományait 

- a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 

- a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 

 

Legyenek képesek 
- a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni 

- zsinóros marionett mozgatására 

- a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására 

- a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor begyakorlására 

- zenei ritmusokra való bábmozgatásra 

- a felülről lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására 

- a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósítására 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját 

- a bunraku bábszínpadot 

- a feketeszínházat és változatait 

- a fényutcás játékmódot 

- a különböző bábkesztyű-fajtákat 

- a különböző kesztyűbábok arányait, szerkezetét, mozgatását 

- a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 

- a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 

- az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait 

- a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér-díszletelemek használatát 

- kétkezes játék sajátosságait 

- a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat 

- az európai vásári bábjáték-hősöket 

- egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra szerelhető halogének alkalmazását a színpad  

szemből történő megvilágításához 

- a színpadi fény és az idő kapcsolatát 

- a látvány és az akusztikus mező összekapcsolásának lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 
- koordinációs készségét 

- a tanulók együttműködési készségét 

- a bábu és mozgatóinak összjátékát 

- verbális kifejezőkészségét 

- hangkarakter-formáló képességét 

- érzelemfelidéző képességét 

- rögtönzésben való jártasságát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a megszerzett mozgatástechnikai szint gyakorlás útján történő megtartására 

- a bábkészítés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakítására 

- a választott bábjátékmódnak megfelelő színpadi játékra 
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- a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására 

- látott előadások, jelenetek elemzésére, értékelésére, önértékelésre 

- egyéni megoldások keresésére 
- önálló kezdeményezések kidolgozására 

- a rögtönzésen alapuló játékra 

Tananyag 
A bunraku bábok világa 

- A bunraku bábu felépítése, mozgatása 

- A bábu és mozgatóinak összjátéka 

- A bunrakuszínpada 

- A feketeszínház és változatai (technikai megoldások kipróbálása, fényutcák kialakítása) 

- Feketeszínház: játék fényutcában 

- A mozdulat folyamatának megtervezése, végigkövetése, megvalósítása, mozdulatok  

begyakorlása 

- Jelenetek szerkesztése, előadása 

Kesztyűbábok világa 
- Különböző bábkesztyű-fajták 

- A bábu aránya, szerkezete, mozgatása 

- A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok 

- A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok 

- Az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése (pl. ellentétes karakterek,  

állandó figurák, jó és rossz küzdelme, dinamikus és pergő ritmus, rögtönzés, a közönséggel  

való közvetlen kapcsolat) 

- Ellentétes karakterek tervezése (egyéni munka), etűd felépítése, mozgássor megtanulása és  

bemutatása 

- Különböző magasságú, mélységű, szélességű paravánok és állványokra szerelhető egyszerű  

háttér-díszletelemek használata 

- Kétkezes játék gyakorlása 

- Humor és groteszk hangnem a színpadon 

- Ismerkedés az európai vásári bábjáték-hősökkel (pl. Punch, Guignoll, Hans Wurst) 

- A szemből megvilágított színpad (egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra szerelhető  

halogének kipróbálása) 

- A fény és az idő kapcsolata (az időmúlás fénnyel való jelzése) 

- Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása (pl. tükrök, üvegfelületek, tűz- és vízhatás) 

- Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés 

- A látvány, az akusztikus mező és a mozgás összekapcsolása 

Bábtörténet 
- A bunraku történeti hagyományainak megismerése 

- A vásári bábjáték és mutatványosság története, az utcaszínházi műfaj megjelenése 

Színpadi bábjáték 

- Bunraku technikájú bábuval jelenetek, jelenetsorok létrehozása 

- A tradicionális vásári bábjáték-részlet bemutatása 

- Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját 

- a bunraku bábszínpadot 

- a feketeszínházat és változatait 

- a fényutcás játékmódot 

- a különböző bábkesztyű-fajtákat 

- a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 

- a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 
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- az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait 

- a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér-díszletelemek használatát 

- kétkezes játék sajátosságait 

- a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat 

- az európai vásári bábjáték hőseit és műfaji sajátosságait 

 

Legyenek képesek 

- a bábjátékos munkájukat a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni 

- tanári-rendezői instrukciókalapján dolgozni 

- bábuját a játék tartalmának megfelelő mozgatni 

- a helyes színpadi beszédre szerephelyzetben 

- a bunraku bábu mozgatása során magas fokú együttműködésre 

- a bunraku bábbal játszott jelenetben egyszerű díszletelem használatára 

- kesztyűbáb szerkezeti felépítésének megfelelő bábmozgatásra 

- ellentétes karakterű figurákat jelenetbe helyezni 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit 

- különböző árnyfigurák játéklehetőségeit 

- a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 

- festett hátterek használatát 

- az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 

- a polgári bábjátszás jelentősebb képviselőit, állomásait 

- a művészi bábjáték sajátos lehetőségeit, jeles magyar alkotóit, alkotóműhelyeit 

- a bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött szerepét 

 

Fejlessze a tanulók 

- stílusérzékét 

- művészi látásmódját 

- képalkotó képességét 

- animációs látásmódját 

- lényegkiemelő képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- egyéni munkavégzésre, önálló elképzeléseik megvalósítására 

- társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére 

- adottságaiknak, képességeiknek leginkább megfelelő játékmód megtanulására, az abban  

való elmélyülésre 

- a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására 

- kísérletezésre a bábszínház képi világának egyedivé tétele érdekében 

- bábszínpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére 

- bábszínházak és/vagy bábművészek munkájába való betekintésre 

- a tanulók által készített bábelőadás bemutatására 

Tananyag 

Árnyszínházak, árnybábok világa 

- Zártterű dobozszínházban (elemlámpával, gyertyával) kialakítható árnyjáték 

- Az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört síkfelületekkel való  

kísérletezés, események vetítőernyőn való megjelenítése 

- A fényforrás helyének tudatos kialakítása 

- Az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, egyszerű figurák elkészítése 

- Játék különböző árnyfigurákkal 
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- Az egyes bábtechnikák árnyjátékban való alkalmazása 

- A nézőpont és a technika összefüggései 

- A világítás lehetőségei a bábszínpadon, a fény fajtái (pl. pont-, szórt-, csúcs-, ellenfény) 

- A realitás és az irrealitás határán (pl. két írásvetítő használatával) 

- Festett hátterek használata (pl. vetített dia háttér, celluloidra festett hátterek, vegyes anyagú  

hátterek) 

- A festői hátterek alkalmazásának jelentősége 

- A bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött szerepe 

Bábtörténet 
- A művészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban 

- A társművészetek hatása a bábművészetre 

Színpadi bábjáték 

- Szabadon választott témához fénytechnikai kísérletek, majd ezek eredményeinek beépítése  

előadásba 

- Árnyszínházi bábelőadás létrehozása 

- Etűd készítése önállóan vagy párban szabadon választott témára az eddigiekben tanult  

bábtechnikákkal; ezeket független jelenetekként vagy egymásba fűzve adják elő 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit 

- különböző árnyfigurák játéklehetőségeit 

- a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 

- festett hátterek használatát 

- az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 

- az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat 

 

Legyenek képesek 

- bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére 

- az árnyszínházi előadás létrehozásában, különböző szerepekben és funkciókban történő  

közreműködésre 

- tanulmányai során szerzett bábszínházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó felhasználására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat 

- az új bábszínpadi törekvéseket 

- néhány kiemelkedő bábszínházi előadást 

- a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést 

- az értékelés fontosságát, az értékelési szempontokat 

 

Fejlessze a tanulók 

- a bábszínpadi munkában való jártasságát 

- színpadi jelenlétének erejét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre 

- a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására 

- a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére 

- minél több bábelőadás megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, értelmezésére 

- a bábszínészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére 
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Tananyag 

A kísérletezések színháza 

- Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése 

- Témához szabadon választott bábtechnika és színpad (pl. paraván, doboz-színház, díszletek)  

kialakítása 

- Kiscsoportos együttműködés a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel 

- Az effektek, a térhasználat, a fény szerepe a tervezett bábjátékban 

- Kiscsoportos bábjáték a létrehozott bábszínházban 

- A létrejött előadás bemutatása 

- Egymás alkotásainak megtekintése és értékelés (szempont kell legyen pl. a bábu és bábos  

kapcsolata; a bábu megjelenítő, utánzó, megidéző, helyettesítő funkciójának játékban való  

kibontása; a bábu-bábos-tér hármasságának kapcsolata; a vizuális megjelenítés egyedi  

stílusa; a szokásostól eltérő effektek használata) 

Felkészülés a vizsgára 
- Minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez,  

érdeklődéséhez, képességeihez közel álló témát, ehhez bábtechnikát választ 

- A témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd bepróbálva kell  

előadásra kész állapotba hozni 

- Csoportokban egy szabadon választott téma bábszínpadra állítása: a hangsúlyt a bábtípusnak  

megfelelő mozgatási eljárások begyakorlására, a színpadkép kialakítására, a bábuk és  

bábosok kapcsolatára, a bábszínészi hiteles jelenlétre helyezve 

Bábtörténet 

- Nemzetközi és hazai kortárs bábszínházak 

- Új törekvések a bábszínpadon 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat 

- az új bábszínpadi törekvéseket 

- kiemelkedő bábszínházi előadásokat 

- a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést 

- az értékelés fontosságát, értékelési szempontokat 

 

Legyenek képesek 

- a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesítésére 

- kifejező bábmozgatásra 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására 

- az ábrázolt figura megjelenítésének elemzésére 

- a társművészetekben szerzett ismereteiket a bábjátékos munkában hasznosítani 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a polgári-művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit 

- a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatását 

- az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását 

- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét 

- a bábszínház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket 

 

Legyenek képesek 

- bonyolult szerkezetű (marionett-, bunraku-, árny-) bábu mozgatására és alkalmazására 

- az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására 

- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre 
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- a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások játékában is 

- az általa használt bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására 

- különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük  

érvényesítésére 

- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára 

- egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, előadására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábjáték 

- egyéni vagy páros jelenet, 3-5 perc 

vagy 

- csoportos jelenet vagy előadás, 15-30 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos jelenetben/előadásban  

önálló szerep megformálásával teljesítheti a művészeti záróvizsga követelményeket. A  

jelenet vagy előadás készülhet drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei  

vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval. A  

tanulónak egyéni vagy páros produkciójában egy szabadon választott bábtechnikát kell  

(kesztyűs, árny, marionett, bunraku, vajang) alkalmaznia, választását indokolnia kell. A  

csoportos jelenet vagy előadás a választott téma szerint épülhet egy kiválasztott  

bábtechnikára, vagy - ha ez indokolt - több együttes alkalmazására. 

 

A vizsga értékelése 

- A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 

- A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 

- Verbális produkcióban a nyelvi kifejezőeszközök használata 

- A tekintet tudatos irányítása 

- A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága 

- A zene és hanghatások figyelembevétele 

- A díszletek, kellékek használata 

- Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttműködés 

- Eredetiség, kreatív megoldások 

- A jelenet/előadás kifejezőeszközeinek összhatása 

 
Bábkészítés 

A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók képzelőerejét, 

fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók megismerhessék a bábkészítés során a tárgy bábuvá 

alakításának élményét. A képzés feladata, hogy a tanulók képességeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembe 

véve fejlessze vizuális érzékenységüket, kifejezőkészségüket, alkotóképességüket, bővítse technikai 

tudásukat, jártasságukat. 

A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték főtárggyal összhangban az ott alkalmazásra kerülő bábok, 

kellékek, díszletek előállítását is szolgálja. 
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Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a természeti anyagok, a természetben található formák felhasználásának többféle módját 

- az ember alkotta formák, tárgyak felhasználásnak többféle módját 

- a tárgyak átlényegítési lehetőségeit 

- a mozgatási irányokat 

- emberi tulajdonságok, jellemvonások, valamint anyagok, formák, arányok társításának  

lehetőségeit 

- gyakran előforduló mesefigurák terményekből/tárgyakból történő elkészítésének egyes  

lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- lényegkiemelő képességét 

- megfigyelő képességét 

- a hasonlóságfelismerő és asszociációs képességét 

- a természetben található formák iránti érzékenységét 

- formaalkotási képességét 

- stílusérzékét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a tárgyak funkciójának megváltoztatására 

- az ember alkotta formák megismerésére 

- a különböző természetes és mesterséges formák, tárgyak, anyagok szabadon történő  

összeépítésére 

- az egyszerű tárgyalakító technológiai eljárások kipróbálására 

- a kialakított tárgy bábokkal való játékra 

Tananyag 

A természetben rejlő formák tanulmányozása, felhasználása 

- Természetes anyagok (pl. termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek,  

madártollak, szálas anyagok gyűjtése, megfigyelése, csoportosítása) 

- Szereptípusok és karakterek létrehozása a látvány alapján 

- Egyszerű technológiák alkalmazásával rögtönzött bábuk készítése 

A tanteremben, gyerekszobában található tárgyak, formák tanulmányozása, felhasználása: a 

tárgy-bábok világa 

- Tárgy-metamorfózis játékok különböző tárgyakkal 

- Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása 

- Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása 

- A mozgatási irányok és a mozgatási áttételek összhangba hozása 

- Tárgyak összeépítése, átalakítása a kialakítandó figurának megfelelően 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Mesefigurák és egyszerű mesei helyzetek megjelenítése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a természetben található és a mesterséges tárgyak közötti lényegi különbségeket 

- azokat az egyszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel a természetben található és  
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mesterséges tárgyak összeépíthetők, átalakíthatók 

- mozgatási irányokat 

- a leggyakrabban előforduló mesefigurákat 

 

Legyenek képesek 
- a természetben található és a mesterséges tárgyak megkülönböztetésére 

- emberi tulajdonságok megjelenítéséhez szükséges anyagok, formák vagy tárgyak keresésére 

- tulajdonságok tárgyi ábrázolására 

- a mozgatási irányok közötti eligazodásra 

- tárgyakhoz, formákhoz meseszereplők társítására 

- az általa készített tárgy-bábok használatára 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit 

- a test, a tömeg, a méretek, arányok kifejező erejét 

- a függőlegesen tagolt bábu részeit 

- a felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű marionett bábu fizikai tulajdonságait és abból  

adódó képességeit 

- a bábu anyagának és az elvárt mozgékonyságának összefüggéseit 

- a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét 

- a színekkel, felületekkel, tömegekkel létrehozható legfontosabb figurákat 

- a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit 

- a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit 

- a fej-nyak-törzs összeillesztésének egyszerű módjait 

- a báb arcának legfontosabb kifejező részeit 

- az emberi arányoktól való eltérés következményeit (pl. érzelmi, hangulati, kifejezésbeli 

hangsúlyok) 

- a bábu talajon való járásának módjait 

 

Fejlessze a tanulók 

- anyaghasználatban való következetességét 

- anyagtársítási és -alakítási képességét 

- arányérzékelését 

- térformáló képességét 

- tárgyalkotó képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- az anyagok bátor kombinálására 

- a pontos anyagmegmunkálásra 

- az érzelmek megjelenítésére egyszerű, formában, színben, anyagban 

- elkészített bábjaikhoz történetek kitalálására 

- a bábuk kialakításával párhuzamosan mesei fordulatok játékban való kipróbálásra 

- a társakkal való közös alkotásra 

- művészeti albumok tanulmányozására (öltözetek, viselek, épületek) 

Tananyag 

A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 

- Ismerkedés a felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok készítésére alkalmas anyagokkal 

- A felülről mozgatás technikai elvárásai: függőlegesek, vízszintesek aránya; a test, a törzs, a  

fej helyzete; a tömeg és a testsúly arányának elosztása; szoknyás, palástos, láb nélküli  

 figurák kialakítása 

- Marionett kereszt nélküli mozgatási lehetőségei 
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- Egyszerű figurák felzsinórozása 

- A plasztikusság, a hengeresség megjelenése 

- A tartórúd és nyelének használata 

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
- A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgató (markolat) használata 

- Az emberi anatómia szerinti szerkezet kialakítása a testarányok esetleges változtatásával 

- A fej-nyak-törzs ízeinek mozgékonyságára való törekvés 

- Az arc egyszerű, de kifejező megjelenítése 
- Apró mozdulatok kivitelezéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése 

Asztalon kialakítható doboz-színház 

- Az asztalon kialakítható színpadi tér lehetőségeinek kutatása 

- A tér és a lehatárolás lehetőségeinek kialakítása 

- Hullámkarton dobozok asztali színházzá alakítása 

- A „színpad” használatának további lehetőségei (mint hátul nyitott tér, a hátulról való  

benyúlás) 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Népmesék vagy legendamesék részleteinek megjelenítése az elkészített doboz-színházban,  

a kivitelezett bábokkal, csoportbontással 

- A tanulók által szabadon készített bábukhoz közös történet kialakítása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit 

- a függőlegesen tagolt bábu részeit 

- a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét 

- a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit 

- a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit 

- a fej-nyak-törzs összeillesztésének egyszerű módjait 

- a bábu talajon való járásának módjait 

 

Legyenek képesek 

- a felülről mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 

- felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű szerkezetű, textiltestű báb elkészítésére 

- a hátulról mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 

- hátulról mozgatott, rövid markolatú egyszerű szerkezetű bábu elkészítésére 

- textilek egyszerű megmunkálására, 

- az általuk készített bábokkal kapcsolatot teremteni, azokat mozgásba hozni 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a sík és a tér közötti legfontosabb különbségeket 

- a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai  

eljárásokat 

- az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését, a síkok összeszerelésének  

lehetőségeit 

- a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 

- a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület-megmunkálási eljárásokat 

- a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit 

- a nagyítást-kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait 

- az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit 

- a vásári mézesbábokat 
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Fejlessze a tanulók 

- konstrukciós képességét 

- látványelemző képességét 

- lényegkiemelő képességét 

- absztraháló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- egyéni látásmód, egyéni stílus kialakítására 

- a papírok sokoldalú kombinálására 

- a síkbábokkal kialakítható papírszínház használatára 

- egymás figurájának kipróbálására, közös játék szervezésére 

- művészeti albumok megtekintésére (öltözködéstörténet, egyházművészet, népművészet,  

naiv festészet, történelmi korok emberábrázolása) 

Tananyag 

Síkbábok világa 
- Egy anekdota- vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a képmutogató  

játékformához szükséges felületek megfestése 

- Fényképek, fotók (ember, állat-, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való felnagyítása,  

ezek kivágása, ízekre bontása, kiegészítése, egyszerű technológiával való összeszerelése 

- A szemben-nézet fontossága, eltűnés élbe fordulással, a profil nézet kialakítása 

- Kétoldalú (elől - hátul, jobb - baloldal), felülről mozgatható, egyszerű ízekből összeállított  

síkbábok kivitelezése 

- A síkbábokhoz dobogó, porond készítése 

- A pálcás sík-marionettel való ismerkedés, mozgatópálcák használata 

- A papír mint anyag sokoldalú felhasználása, különböző eljárások és felületmegmunkálások  

kipróbálása 

- Síkidomok figurákká építése, ízeknél mozgékonnyá alakítása 

- Vásári mézesbábok egyszerű formáinak vizsgálata 

- Alulról mozgatható síkbábok tervezése, kivitelezése 

- Az alulról mozgatott síkbábokhoz háromoldalú, hullámkartonból rögtönzött paravánok  

készítése 

- Különböző rétegek egymásra építése, plasztikus felületek létrehozása papírból 

- Óriási méretű figurák alkotása hullámkartonból 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Mítoszok, mitikus tartalmú mesék (vagy azok részleteinek) megjelenítése mozgó képekkel 

- A tanulók által szabadon készített síkbábokhoz közös történet kialakítása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai  

eljárásokat 

- az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését 

- a síkok összeszerelésének lehetőségeit 

- a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 

- a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület-megmunkálási eljárásokat 

- a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit 

- a nagyítást-kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait 

- az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit 

 

Legyenek képesek 

- papírok felhasználásával felülről és alulról mozgatott, egyszerű ízesítésű síkbábok  

készítésére 

- a papírok megmunkálásához szükséges eljárások végrehajtására 
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- a síkformák figurákká alakítására 

- a szemben és profil nézet megkülönböztetésére 

- a pálcás sík-marionett és a mozgatópálcák használatára 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- az emberi test legfontosabb arányait 

- a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét 

- a botbábok egyszerűbb fajtáit 

- a botbábok egyszerűbb fajtáit 

- a botos bábok szerkezetének alapvető részeit 

- az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit 

- a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait 

- az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat 

- a bábu kézmozdulatainak kifejezésbeli jelentőségét 

 

Fejlessze a tanulók 
- formaérzékét 

- tárgyalkotó képességét 

- a felületgazdag díszítésre való képességét 

- metaforikus, szimbolikus látásmódját 

- analizáló és szintetizáló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önálló feladatmegoldásra 

- egymás alkotásainak megismerésére 

- közös játék kialakítására 

- a népszokásaink bábjátékos elemeinek vizsgálatára 

Tananyag 

Alulról mozgatható egyszerű botbábok 

- Egyszerű mozgásokra képes törzs, tengely, szerkezeti váz kialakítása 

- Plasztikus fej létrehozása 

- A népi betlehemes bábtáncoltatás tanulmányozása 

- Saját, arasznyi méretű botbáb kollekció készítése, nyakba akasztható dobozszínházzal 

- Fakanál báb (szoknyás és nadrágos) készítése 

Alulról mozgatható egyszerű vajang bábok változatai 

- Áttétellel, pálcákkal mozgatott kezek és karok ízesülései 

- Az izületek csatlakoztatása egyszerű technológiával 

- A textilhasználat kifejező felhasználása a bábu öltöztetése során 

- Különböző méretű (akár 70-80 cm magas) bábok készítése az eddig tanult technológiák  

alapján 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Rövid bábetűdök létrehozása botbábokkal, csoportbontásban 

- A tanulók által szabadon készített botbábokhoz közös történet kialakítása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az emberi test legfontosabb arányait 

- a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét 

- a botbábok egyszerűbb fajtáit 
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- a botos bábok szerkezetének alapvető részeit 

- az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit 

- a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait 

- az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat  

 

Legyenek képesek 

- az egyszerű botos bábok szerkezetének felépítésére 

- érzelmek kifejező ábrázolására a bábkészítés során 

- az alapanyagok jellegzetességeit figyelembe vevő alkalmazásra 

- a szerepkaraktereknek megfelelő mozgatás kitalálására, a szükséges szerkezetek  

megvalósítására 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését 

- a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit 

- a kesztyűbáb szerkezeti adottságaiból fakadó elkészítési eljárások technológiáit 

- a sík és plasztikus felületek kombinálási lehetőségeit 

- a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait 

- a kétkezes játék nyújtotta lehetőségeket 

- az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 

- a jelenethez illeszkedő stílus és mozgáslehetőségek jelentőségét a bábkészítést megelőző  

tervezésben 

- a vásári bábjátékok műfaji sajátosságait 

 

Fejlessze a tanulók 
- vizuális érzékenységét 

- absztrakciós képességét 

- stílusérzékét 

- mozgáskoordinációját 

- szakszerű eszközhasználatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a kivitelezés során a technológia átgondolására 

- a kézjátékok kipróbálására 

- egyszerű, könnyű szerkezetű paravánok kipróbálására 

- humoros jelenetek kitalálására, szereplőinek elkészítésére, a játék bemutatására 

- a tradicionális vásári népi bábhősök megismerésére 

 

Tananyag 

Az alulról mozgatott gyűszűtől a zsákbábig 

- Az emberi kéz, mint a kommunikáció eszköze (mint, forma és mint bonyolult szerkezet) 

- A könyök-alkar-tenyér-kézfej, mint anatómiai egységgel való ismerkedés 

- Kézjátékok 

- A kéz csupasz és kesztyűbe bújtatott „lénye” 

- Zenére való mozdulatsorok gyakorlása, a könyök-alkar-tenyér-kézfej formai adottságaiból  

kialakítható „lények” 

- A mindennapi életben használt különböző kesztyűk bábos felhasználása 

- A kezek által megformált figurák mozgékonysága, (kellékfogás, élethű szuszogás alvás  

közben, csetepaté teremtése) 

- Egy vagy két ujjra húzható apró gyűszűbábok készítése 
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- Festett, ötujjas kesztyűre könnyű, üreges fej szerelése 

Az alulról mozgatott kesztyű báb 

- Zsákbáb készítésének fázisai: elemző megfigyelés, figurák tervezése, anyagválasztás 

- A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései 

- A bábu nyakának, derekának, „lábának” helye 

- A fej kialakításának technológiái: papírmasé, rideghab, szivacs, papírpép 

- Az arc kifejező festése, varrása, a szem formája, a tekintet iránya 

- A haj, az öltözetek fontossága 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Rövid bábetűdök létrehozása ellentétes karakterű kesztyűbábokkal, 2-3 fős csoportokban 

- Ismerkedés Vitéz László-játékkal 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését 

- a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit 

- a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait 

- az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 

- a tradicionális vásári bábjátékot, néhány népi bábhős történetét 

 

Legyenek képesek 
- kézjátékokban egyszerű mozdulatokkal megjeleníthető figura megjelenítésére 

- öt ujjas kesztyűből báb készítésére 

- a bábu tekintetének jelölésére, karaktervonások kifejezésére 

- a jelenethez illeszkedő stílus- és mozgáslehetőségek kiválasztására 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a maszkok különböző típusait 

- maszkkészítési eljárások egyszerűbb és bonyolultabb változatait 

- a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének  

hatásait 

- a maszkok, álarcok használatának egyes kultúrtörténeti példáit 

- maszkok és öltözetek kapcsolatát 

- a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 

- a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét 

 

Fejlessze a tanulók 

- érzelemkifejező képességét 

- arányérzékét 

- térhasználatát 

- szimbólumalkotó képességét 

- absztraháló, elvonatkoztató képességét 

- stílusérzékenységét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- változatos eljárások kipróbálásra 

- veszélytelen technológiák alkalmazására 

- a maszkok kipróbálására 

- egyszerű jelmezek készítésére 

- fejfedők tervezésére és egyszerű eljárásokkal való kivitelezésére 
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- társművészeti kitekintésre 

- társai, önmaga és a felnőtt világ, a hétköznapi maszkok megfigyelésére 

- művészeti albumok megtekintésére (nagy kultúrtörténeti korok maszkkultúrájával való  

ismerkedésre) 

Tananyag 

Maszkok világa 

- A maszk, mint jel a természeti népek rítusaiban és népszokásainkban 

- A maszk jelentősége a színháztörténetben, a történelmi korok karneváljain 

- A maszk mögé bújás jelentésváltozásai 

- Maszkkészítés: zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyergig érő plasztikus,  

léggömbre kasírozott, textil maszkok 

- A karakterek felnagyítása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése 

- A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rítus, farsang, mesei vagy  

mitológiai jelenetek) kipróbálása 

Óriások és törpék 

- A méretek megnövelése, eltúlzása 

- A maszkokhoz egyszerű jelmezek készítése 

- Ellentétes karakterek teremtése méretek, arányok, bábtechnikák felhasználásával 

- Kétemberes óriásbábok, „földön túli lények” készítése 

- Fejre szerelt maszkok, elöl-hátul kiképzett álarcok készítése 

- Természeti népek rítusmaszkjainak rekonstrukciói, ezek működésbe hozása 

- Gyűjtőmunka a természetből, természeti formák beépítése a maszkokba 

Játék a létrehozott bábokkal, maszkokkal 

- Játék mitológiai történethez készített maszkokkal és jelmezekkel 

- Alakoskodó játék farsangi maszkokkal 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- maszkkészítési eljárások egyszerűbb változatait 

- a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének  

hatásait 

- maszkok és öltözetek kapcsolatát 

- a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 

- a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét 

 

Legyenek képesek 
- maszk tervezésére, figyelemmel az emberi arc arányaira, 

- különböző technikákkal karakteres maszkokat létrehozni 

- a maszk használatóságának bemutatására 

- a különböző maszkokhoz egyszerű jelmezeket kivitelezni 

- eligazodni a maszkos játékok világában 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a bábkészítés alapvető szakkifejezéseit (pl. felülről, alulról, hátulról mozgatott, sík és  

plasztikus báb) 

- az egyes bábmozgatási technikák működési elvét, és elkészítésének egyszerűbb változatait  

(pl. merevpálcás sík marionett, hátulról mozgatott, bábfejbe beépített markolatú báb,  

kesztyűbáb ötujjas kesztyűre épített bábfejjel) 

- a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl. jelenetelemzésen alapuló figura  

látványterve, bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések egymásra  
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épülő sorrendjének eldöntése, kivitelezése) 

- az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságaikat 

- a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat 

- az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit 

- a rögtönzött báb fogalmát 

Legyenek képesek 
- az alapvető bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra 

- a kivitelezési munka fázisainak követésére 

- kreatív anyaghasználatra, megmunkálásra 

- a tárgyak átlényegítésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerű figurák  

megalkotására 

- az alapvető anatómiai arányrendszereknek megfelelő figurák tervezésére és kivitelezésére 

- a képi sűrítésre 

- a csodás elemek egyszerű technikai megoldásainak (pl. sík átváltozó-báb) alkalmazására 

- egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során a stílusegység  

megtartására 

- saját elképzeléseinek megvalósítására tanári segítséggel vagy önállóan 

- rögtönzött bábot készíteni 

- az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerű díszletelemekkel (pl. állványra  

szerelt sík hátterek, függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak) 

- az általa készített bábu használatára 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Bábkészítés 90 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenítésére bábut készít  

szabadon választott technikával. A tanulónak a bábut rögtönzött módon, egészében kell  

megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló anyagokból, eszközökből választva. Az  

elkészült bábut karakterének megfelelően egyszerű mozgás- vagy mozdulatsor (pl. járás,  

forgás, dőlés) bemutatásával kell megmozgatnia, láthatóvá tennie ezzel a használhatóságot, a  

vizuális jellemzőket. A tanulónak a bemutatás során fel kell vázolnia a bábu elkészítéséhez  

szükséges lépéseket is. A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően  

összeállított jelenetsorból húz. 

 

A vizsga értékelése 

- A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel 

- Műfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatív alkalmazása 

- Lényegkiemelés, arányok, színek, kompozíció 

- Ötletesség 

- A bábu működőképessége, használhatósága 

- A vizuális megformáltság igényessége 

- Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága 

- Karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás) 

- Az ötletek kreatív alkalmazása 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 

- ezek elkészítésének technológiai lépéseit 

- a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 

- a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait 

- a bábtest anyagának különböző fajtáit 

- a bábtest és emberi arány kapcsolatát 

- a többzsinóros marionettek függesztésének és felzsinórozásának lehetőségeit 

- a bábtest ízületeinek és felzsinórozásának kapcsolatát 

- a marionettbábbal való játék és a játéktér kapcsolatának lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- szimbólumalkotó képességét 

- absztraháló, elvonatkoztató képességét 

- stílusérzékenységét 

- manipulációs képességét 

- térlátását és térhasználatát 

- konstrukciós képességét 

- analizáló és szintetizáló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- változatosságra az anyaghasználat során 

- önálló munkavégzésre 

- a megismert munkaformák alkalmazására saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában 

- egyre összetettebb szerkezetek alkotására, a többzsinóros marionett készítésére és  

használatára 

- műalkotások, bábszínházi előadások megtekintésére 

Tananyag 

Marionettek világa 

- A felülrőlmozgatottság újszerű megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, közös  

játék 

- A marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata 

- A merev mozgatórúd kiváltása felzsinórozással 

- Mozgatókereszt szerkesztése 

- Ízelt testrészekkel rendelkező bábu készítése 

- A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása, majd mozgatása 

- A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének  

tanulmányozása 

- A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerű, asztalok  

segítségével is kialakítható marionett-híd építése 

 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel az egyensúlyi problémákra, a reptetésre, a  

lebegés lehetőségeire 

- A tanulók saját élményeiből, tapasztalataiból építkező történet feldolgozása marionett  

technikával, csoportbontással 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 

- ezek elkészítésének technológiai lépéseit 

- a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 

- a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait 

- a bábtest anyagának különböző fajtáit 

- a bábtest és emberi arány kapcsolatát 

 

Legyenek képesek 

- a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére 

- felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészítésére 

- mozgatókereszt készítésére és alkalmazására 

- a bábtest felzsinórozására 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 

- a bunraku bábu mozgatásának módjait 

- a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait 

- a bábtörzsbe építhető egyszerűbb gapitok fajtáit és elkészítésének módjait 

- a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét 

- a bonyolultabb kesztyűbábok szerkezetét 

- kezek, lábak készítésének, felhelyezésének módjait 

- a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait 

- az egyszerű paravánok, porondok felépítését 

- a fény, a világítás jelentőségét, használatának egyszerű módjait 

- akusztikus hatások keltésének egyszerűbb változatait 

- a vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
 

Fejlessze a tanulók 

- formateremtő, tárgyalakító, mintázó képességét 

- perspektivikus ábrázoló képességét 

- téralkotó képességét 

- esztétikai érzékét 

- képi önkifejező képességét 

- igényét anyagok, tárgyak gazdag felületmegmunkálására 

- eszközhasználatának szakszerűségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a szerkezetek aprólékos megfigyelésre 

- a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának igényére 

- egyre összetettebb és mechanikus szerkezetekkel mozgatott bábuk tanulmányozására 

- egyszerű világítástechnikai megoldások kialakítására 

- a fénnyel való kísérletezésekre 

- egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására 

- mások munkájának elemző értékelésére 

- műalkotások vizsgálatára 

Tananyag 

A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa 

- A bábfej és markolatának kialakítása 

- A bábtörzsbe való benyúlás módjainak kipróbálása és egyszerűbb bábtörzs elkészítése 
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- A báb kezeinek megjelenítési módjai (saját kezünk, mintázott karok és kezek) összegyűjtése 

- A bábu könyökéhez mozgató pálcák, markolatok szerelése 

- A bábu és a bábos testének viszonyrendszeréből adódó sajátosságok tanulmányozása 

- A bábfej formázása, festése 

- A bunraku színpad sajátosságainak vizsgálata 

- A bábos nyílszíni játékterének kialakítása 

- A bunraku történeti hagyományainak megismerése 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel egy bunraku és 2-3 mozgatókapcsolatának  

megvalósítására, játékban való közös koncentráció megélésére 

Kesztyűbábok világa 
Az 5. alapfokú évfolyamon megtanult technikák tovább fejlesztése, a kesztyűbáb színpadi  

eszközeinek megismerése 

- A bábu arányának, szerkezetének, mozgatásának tanulmányozása 

- Hagyományos vásári figurák rekonstrukcióinak elkészítése 

- A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése 

- Saját stílusú vásári bábfigurák tervezése, kivitelezése 

- A kesztyűbáb technikájához szükséges színpadi ismeretek összegyűjtése 

- Állványokra szerelhető egyszerű háttér és díszletelemek készítése 

- Ismerkedés a fénnyel, a világítással mint fontos látványelemekkel 

- A fénnyel való időmúlás jelzése 

- Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása 

- Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés, egyszerű zajkeltő  

eszközök készítése 

- A látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása 

Játék a létrehozott bábokkal 

- A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak megfelelő 2-3 fős  

bábetűd létrehozása kesztyűbábbal 

- A Vitéz László-játékok egy-egy szituációjának eljátszása csoportbontásban 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és nagy  

művészegyéniségeit 

- a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 

- a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait 

- a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét 

- a bonyolultabb kesztyűbáb szerkezetét 

- a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait 

- az egyszerű paravánok, porondok felépítését 

- a fény, a világítás jelentőségét, használatuk egyszerű módjait 

- a vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
 

Legyenek képesek 
- egyszerű fejmozgató-rudas bunraku báb készítésére 

- a bunraku báb fejének mintázására 

- a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerű díszletelemek készítésére 

- egyszerű világítástechnikával a bábu karakterének megerősítésére 

- kesztyűbáb szerkezeti felépítését követve a báb megalkotására 

- a felületeket aprólékos, igényes kidolgozására 

- a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait ismerve két ellentétes karakterű figura  

elkészítésére, 
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9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a pálcás bábok tradícióit, történetiségét 

- a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépítését 

- a pálcás báb arányainak fontosságát 

- az arányok és mozgatási sajátosságok összhangját 

- a színpadi irányoknak megfelelő arc és tekintet kialakítását 

- a mozgatás és az anyag, valamint az ehhez társítható technológia kiválasztás összhangjának  

fontosságát 

- az árnyjáték változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentőségét 

- az egyszerű eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenítésének módjait 

- egyszerű szerkezetű árnybábok készítésének fázisait 

- a balesetmentes kísérletezés és munkavégzés szabályait 

 

 

Fejlessze a tanulók 

- tárgyalkotó képességét 

- rögtönző képességét 

- absztraháló képességét 

- téralkotó képességét 

- a látványelemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a sík és plasztikus formák fényben, vetítőfelületen való viselkedésének vizsgálatára 

- az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakításban a technológiák kombinálására 

- más népek és korok kultúrájának, művészetének megismerésére 

- pontos, szakszerű munkavégzésre 

- egyéni stílus kialakítására 

- önálló alkotómunkára, anyaggyűjtésre 

Tananyag 

Vajangok - alulról mozgatott pálcás bábok 
- A vajang báb kultúrtörténeti jelentősége, a bábtörténetben elfoglalt helye 

- A pálcás vajang báb szerkezetének megfigyelése 

- Egyszerű szerkezetű vajang készítése 

- A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzítés módjainak tanulmányozása, elkészítése 

- A méretek anatómiai hűséghez való igazítása 

- Egy vagy két, rövid vagy hosszú mozgató segédpálca beépítése 

- A pálcás báb testének öltöztetése 

- A világítás módjai (alulról, oldalról, felülről), hatása a bábu plaszticitására, a játék  

dramaturgiájára 

Játék a létrehozott bábokkal 

- A keleti mitológia egy-egy történetének árnyjátékkal történő megjelenítése 

Árnyszínházak, árnybábok 

- A keleti mitológia és az árnyjáték kapcsolata 

- Vetítőernyő, vetítőfelületek, különböző fényforrások kipróbálása 

- Kézzel, az ember sziluettjével, tömör és áttört síkfelületekkel fényforrások előtt való  

kísérletezés 

- Több pontból való vetítés, mélységek kialakítása a vetítőernyőn 

- Színes fények használata 
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- Zártterű dobozszínházban létrehozható árnyfelületek kialakítása 

- Különböző anyagok mozgatása fényben, ezek árnyékával való kísérletezés 

- A fényforrás helyének tudatos megválasztása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása,  

elkészítése 

- A nézőpont és a technika összefüggéseinek vizsgálata 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Önállóan választott témához az árnyjáték műfaji és technikai sajátosságait szolgáló báb  

etűdök létrehozása csoportbontásban 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a vajang és az árnybáb történetét, műfaji sajátosságait 

- a vajang és az árnybáb mozgatási lehetőségeit 

- a vajang és az árnybáb készítéséhez használható anyagokat, eljárásokat, eszközöket 

- a fény használatának egyszerű módjait 

- a vajang és az árnyszínpad szerkezeti elemeit, felépítését 

 

Legyenek képesek 

- egyszerű vajang báb készítésére 

- a vajang báb testrészeinek összeszerelésére 

- a játékterek tagolására, ebben a vajang és árnybáb mozgatására 

- hátulról és alulról mozgatott árnybábok szerkezetének továbbgondolására 

- fényforrások összeállítására, vetítőfelületek kialakítására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az alapvető színpadtechnikai, látványtervezői kifejezéseket 

- a színpadi látványtervezést segítő makettek, modellek funkcióját 

- a bábparavánok, takarások, színpadi elemek szerkezetét 

- a színpadi világítás jelentőségét, a bábjáték világítási, fénytechnikai eljárásait 

- a fény látványelemként való alkalmazásának fontosságát 

- a kivitelezés fázisainak ésszerű elosztását a technika, az anyag, a technológia között 

- az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait 

- az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását 

- bábelőadások látványelemző metodikáját 

 

Fejlessze a tanulók 
- önállóságát 

- biztonságos munkavégzését 

- konstrukciós képességét 

- analizáló és szintetizáló képességét 

- tervező- és kivitelező készségét 

- látványelemző képességét 

- térlátását 

- téri tájékozódási képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a színpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére 

- egyéni munkavégzésre 

- pontos, szakszerű tervezésre és kivitelezésre 

- látott bábelőadások látványrajzainak, díszletelemeinek lerajzolására 

- makettek készítésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készítésére 
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- önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára 

- a kísérletezések szakszerű korrektúrájára 

- színházi, bábszínházi előadások megtekintésére 

- társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek  

megfogalmazására 

- saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői fázisok  

indokolására, másokkal való elfogadtatására 

Tananyag 

Szcenika, fények, világítás 

- Kisméretű makett színpadok építése 

- A makettek arányait figyelembe vevő díszletelemek, bábok készítése 

- A készítés fázisainak rajzos rögzítése, látványtervek alkotása 

- Paravánok, dobozszínházak, asztali porondok szerkezetének, felépítésének megismerése 

- Egyszerű szerkezetű paravánok, takarások, díszletelemek alkotása 

- Az eddig tanult összes bábkészítési eljárás önálló alkalmazása 

- A világítással és fénnyel való festés alkalmazása, fényvisszaverő felületek kialakítása 

- A műhelymunka fázisainak, szabályainak kialakítása 

Felkészülés a vizsgára 

- A szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez,  

képességeihez legközelebb álló bábtechnika kiválasztása 

- A bábkészítés fázisainak önállóan felvázolása 

- A tanuló által megtervezett bábu elkészítse 

- Az elkészült bábu típusához társítható díszletelemek, paravánok, doboz-színházak  

elkészítése 

Játék a létrehozott bábokkal 

- Közösen választott témához a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel a csoport  

bábszínházának kialakítása, kiemelt tekintettel az eddig tanult bábtechnikák szabadon  

  történő felhasználásával 

- Az önállóan létrehozott egyéni bábszínház bemutatása a csoport előtt 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a bábkészítésnek egyes  

lépéseit 

- az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait 

- az egyéni munka során felhasználható segédanyagok szabadon történő használatát 

- a bábjáték legfontosabb bábtípusait, bábfajtáit 

- a bábfajtákhoz illeszkedő tereket, paravánokat, esztétikai elvárásokat 

- a látványtervezés alapvető kritériumait 

 

Legyenek képesek 
- a tervezéstől a kivitelezéséig önálló munkavégzésre 

- az anyagok és a bábtechnika kiválasztásának indoklására 

- az egyes bábfajták elkészítéséhez szükséges idő megtervezésére 

- az általa tervezett idő betartására 

- a kivitelezés, bábkészítés során önmagával és társaival türelmes, igényes, elmélyült alkotási  

folyamatra 

- önellenőrzésre, társai értékelésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
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A tanulók ismerjék 
- a bábkészítés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemző tulajdonságát,  

megmunkálásának eljárásait 

- az egyes bábmozgatási technikák elkészítésének bonyolultabb változatait is (pl. zsinóros  

marionett, bunraku, kétpálcás vajang) 

- az általa készített bábu kultúrtörténeti gyökereit 

 

Legyenek képesek 

- az alapvető bábtípusokhoz (kesztyűs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni stílusú báb  

tervezésére és elkészítésére, a technikai megoldások továbbfejlesztésére 

- az anatómiai arányrendszerektől eltérő figurák tervezésére, kivitelezésére 

- az absztrakcióra, a stilizálásra 

- a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb technikai  

megoldásainak alkalmazására 

- egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során saját, egyéni stílus  

kialakítására, stílusegységre, az attól eltérés megindokolására 

- saját elképzeléseinek önálló megvalósítására 

- a tervezés során más területeken szerzett ismereteinek (pl. gyermekjátékok, viselet, divat)  

beépítésére 

- az általa készített bábu használatára, működtetésére a saját maga kialakította játéktérben (pl.  

kisméretű dobozszínház, térbeli domborzatok marionett bábhoz, térbeli, állványra szerelt  

díszletek kesztyűbábhoz). 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Bábkészítés 

- gyakorlati 90 perc 

- szóbeli 10 perc 

A vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsga 
A bábkészítés gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A vizsgát megelőzően 

Adott jelenet bábterveinek (színterv, méretarányos tervrajz) elkészítése, valamint egy, a  

tanuló által választott figura kivitelezése. 

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a tanár által megadott 2-3 szereplős jelenethez a  

vizsgamunkát szabadon választott technikával. A vizsgamunkát a továbbképző utolsó  

évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti  

záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező  

intézménynek. 

A vizsga helyszínén, ideje alatt Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl.  

arcmintázás, mozgatási rendszer megépítése, technológia alkalmazása), elkészítése 

A vizsgára elkészített bábut működésbe hozva szerkezeti felépítésének bemutatása 

Szóbeli vizsga 
A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készített bábterveket és az elkészült bábut,  

melyekről az alábbi szempontok szerint indoklást ad és/vagy kérdésekre válaszol 

- a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában 

- a tervezés során kialakított stílus 

- a készítés szempontjai, a megvalósítás fázisai, anyagai, eljárásai 
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A vizsga értékelése 

- Az alapanyag, a megjelenítés, az indoklás összhangja 

- Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése 

- A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzőművészeti megjelenítés, karakter,  

stilizáltság, arányok, méretek) 

- A formaalkotó és alakító, kifejező, konstruáló képesség színvonala 

- A bábu alkalmazhatósága 

- A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka 

- Tájékozottság a bábtechnikákban, a színpadok, paravánok típusaiban, a szakkifejezések  

helyes használatába 
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Közös tantárgyak 

 

Beszéd és vers 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt - az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten - könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. 

A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a vers- és 

prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos feladatokon, 

szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv magas szintű, tudatos 

használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai 

szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói 

és előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

- a vers zenei-ritmikai jellemzőit 

 

Fejlessze a tanulók 

- hallási figyelmét 

- megfigyelőképességét 

- ritmusérzékét 

- a csoportos munkára való készségét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- képességeik megismerésére 

- megfigyeléseik megfogalmazására 

- versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

- csoportos versjátékokra 
 

Tananyag 

 Lazítógyakorlat 
- Lazítás-feszítés 

Légzőgyakorlat 

- A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

- Légzőgyakorlatok hangokkal 

- Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

- Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 

Hanggyakorlatok 

- Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

Hallásgyakorlat 

- Egymás hangjának felismerése 

- A környezet hangjainak megfigyelése 
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Artikulációs gyakorlatok 

- Beszédmozgás-ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal 

- Szájról olvasás - hangok 

Ritmus- és tempógyakorlatok 

- Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

- Kis vers-zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

Hangsúlygyakorlat 

- A szóhangsúly 

- Szövegek memoriterként való rögzítése 

- A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

- artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

- az általában érvényes hangsúly-szabályokat 

 

Legyenek képesek 

- figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

- a szöveg zenei-ritmikai elemeinek kiemelésére 

- csoportos ritmusjátékokra 

- csoportban történő vers-előadásra 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

- a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

- a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

- az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

- a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

 

Fejlessze a tanulók 
- hangszínnel való bánásának képességét 

- szabad asszociációs készségét 

- hanggal történő karakterábrázoló képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a saját és mások beszédének megfigyelésére 

- különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

- kifejezőeszközeik bővítésére 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

- A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

Hanggyakorlatok 
- Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

- Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín-játék) 

- A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 
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Artikulációs gyakorlatok 

- Ajak és áll gyakorlatok 

- A magánhangzók gyakorlatai 

- A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

Ritmus és tempógyakorlatok 

- Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

- Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal 

Hangsúlygyakorlatok 

- Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

- Ereszkedő beszéddallam 

- Számnevek, évszámok hangsúlya 

- A név hangsúlyai 

- A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

- Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 

- Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása 

- A hangulatváltó-pontok tudatosítása 

- Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

- Mozgás-improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

- Szöveg és mozgás összekapcsolása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,- az egyéni  

választások szabadságával 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a természetes és a szerep-beszédhang jellemzőit 

- a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 

 

Legyenek képesek 

- légzésük egyszerű szabályozására 

- különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

- egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

- a szövegek tartalmának kifejtésére 

- a szöveg memoriterként való rögzítésére 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a természetes beszédhang tulajdonságait 

- a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

- a saját középhang megtalálásának módjait 

- a meseszövés alapvetéseit 

- a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- koncentrációs képességét 

- artikulációs ügyességét és pontosságát 

- a belső képek előhívását 

- a történetmeséléshez szükséges készségeket 
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Ösztönözze a tanulókat 

- az otthoni gyakorlásra 

- saját élményeik szabatos megfogalmazására 

- mese és novella olvasására 

- eredményeik bemutatására 

- mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

- Légzésszabályozó gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 

- A mellkasi rezonancia megerősítése 

- Mondókák mellhangon és fejhangon 

- A közép hangsáv felismertetése 

- Hangelőrehozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 
- A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

- A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

- Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

Ritmusgyakorlatok 

- Ütemezés kitalált mozgássorral 

- Időmérték- ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni...) 

- Ritmus a prózában 

- A tagolás módozatai 

Hangsúly-gyakorlatok 

- A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

- Közbevetések 

- A mesélő és a beszélő elkülönítése 

- Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

- Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

A szöveggel való munkák 
- Közös mese-költés (pl. egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása,  

nem várt fordulat beiktatása) 

- Így mesélte anyukám - kedves mesék után-mondása 

- Saját élményű történetek és viccek mesélése 

- Mesélési technikák felismerése 

- Közös mesemondás, dramatizálással 

- A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

- Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

Mesehallgatás, meseolvasás 
- Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangoskönyv segítségével 

- Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

- a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

- az alapvető testbeszéd-formákat 
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Legyenek képesek 

- széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

- rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló  

előadására 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a koncentráció szerepét a beszédben 

- a vers-kommunikáció fogalmát 

- a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

- a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

- a balladamondás sajátosságait 
 

Fejlessze a tanulók 
- ritmusérzékét 

- kommunikációját 

- a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

- képi fantáziáját 

- előadói technikai tudását 

 

Ösztönözze a tanulók 

- eleven hanghasználatát 

- produktív fantáziáinak előhívását 

- önálló szövegválasztását 

- „házi” vers- és prózamondó alkalmainak szervezését 

- önálló véleménynyilvánítását 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

- A lopott (pót) levegővétel technikája 

Hanggyakorlatok 

- A mellkasi rezonancia megerősítése 

- Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 
- A j-l-r hangok gyakorlatai 

- Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

- „Szinkron-játék” (szájról olvasás) versekkel 

Ritmusgyakorlatok 

- Időmértékes versek ritmizálása 

- Játék a magyaros versformákkal 

Hangsúlygyakorlatok 

- A tagadás hangsúlya 

Szöveggel való munka: 

- Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

- Vershelyzetek, szituációk- helyzetdalokban, zsánerképekben 

- Lírai dalok - hangszín, hangulat, érzelem, tempó 
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- Ismerkedés a balladákkal - sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Választott nép- vagy vígballada 

- Kisprózák (műmesék, novellák) 

- Vidám, rövid időmértékes versek 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a légzés szövegtagoló szerepét 

- beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

- a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

- a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

 

Legyenek képesek 

- légzésük tudatos irányítására 

- oldott, természetes középhangjuk használatára 

- saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

- különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására 

- felépített produkciók bemutatására 

 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

- a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

- az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

- a verselemzés előadói központú megközelítését 

 

Fejlessze a tanulók 

- hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

- képzelőerejét 

- érzelmi intelligenciáját 

- empatikus és műértelmező képességeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a gesztusok és a mimika természetes használatára 

- a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

- önálló választású szövegek megformálására 

- csoportos versműsorokban való részvételre 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Fizikai terheléssel 

- Koncentrációs légzőgyakorlatok 

- Nyelvtörők légzésszabályozással 

Hanggyakorlatok 

- A térhez igazodó középhang gyakorlatai 

- Indulati fokozás-csillapítás egyszerű szólamokkal 
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Artikulációs gyakorlatok 
- Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására 

- A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

Ritmusgyakorlatok 
- Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

- Mondatok hangsúly-variációi 

- Az indulat és érzelem hangsúlyai 

Szöveggel való munka: 

- Tartalom és forma; gondolati ívek 

- Személyes közelítés a szöveghez 

- A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

- A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

- Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival - az érvelés tagolási technikái 

- Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

- Elbeszélő költemények - (narrátor, több szereplő ...) 

- Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

- Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

- a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

- a hangsúly és érzelmi többletek jelentés-módosító szerepét 

 

Legyenek képesek 

- alkalmazkodni a térhez 

- megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a beszédtechnikai váltások szerepét 

- a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- figyelemmegosztó képességét 

- esztétikai érzékenységét 

- képközvetítési készségeit 
 

Ösztönözze a tanulókat 

- hangi adottságaik eleven használatára 

- önismeretük pontosítására 

- saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

- csoportos és egyéni előadói munkára 

- ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 
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- az irodalmi előadó-művészet fórumainak megismerésére 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 
- Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

Hanggyakorlatok 
- Szöveges hangerőgyakorlatok: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

- Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 

- Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

Ritmus és tempógyakorlatok 

- Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

- Összetett mondatok hanglejtése 

- A „lebegő” szólamvég 

Szöveggel való munka 

- Gondolati és leíró versek színei 

- Hangszín-váltások, hangerő, tempó, ritmus 

- Érzelmek- átélés, és/vagy közvetítés 

-Instrukció-adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a  

véleménynyilvánítás formája) 

- Saját élmény keresés a versekben 

- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

- Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Az iskolai kötelező verseken túli önálló választások 

- Műballadák 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

- a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

- saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

 

Legyenek képesek 

- figyelmük megosztására 

- érzelmeik kondicionálására 

- fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

- ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

- önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

- az általában érvényes hangsúly-szabályokat 
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- az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 

- a szövegválasztás alapvető kritériumait 

- a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

- a testbeszéd jeleit 

- a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

- saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

- a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

 

Legyenek képesek 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban  

megfelelő beszédállapot elérése érdekében 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

- a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

- a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének  

felismerésére 

- a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 

- mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

- önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

- a kommunikációs csatornák eleven használatára 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 

- beszédgyakorlat-sor bemutatása 5 perc 

- vers- és prózamondás 5 perc 

A vizsga tartalma 
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

- Beszédgyakorlat-sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár  

által összeállított - és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó - gyakorlatsor) 

- Vers- és prózamondás 

A tanuló a vizsgára, a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ,  

prózai mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek).  

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterekből) a tanuló által választott egy-két  

különböző hangulatú vers vagy próza előadása illetve 

Akötelező memoriterekből a vizsgabizottság által választott egy-két mű, memoriter előadása 

történik. 

A vizsga értékelése 
Beszédtechnikai ismeretek: 

- a gyakorlatok ismeretének szintje, 

- a megvalósítás pontossága, 

- oldott artikuláció és középhang, 

- tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása: 

- kifejező megszólaltatás, 

- előadásmód, 

- kiállás, 

- jelenlét, 

- közvetítő erő, 

- előadói készségek 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszín jelentésformáló szerepét 

- az önálló szövegelemzés ismérveit 

- a tartalom kibontásának kreatív formáit 

Fejlessze a tanulók 
- ritmus- és tempóérzékét 

- képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a rendszeres gyakorlásra 
- beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb használatára 

- új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Bemelegítő gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 

- Hangerőszabályozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

- A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 

Ritmus- és tempógyakorlatok 

- Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 

Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 

- Versek, népdalok vakszövegként való használata 

- Versépítés (a vers logikájának felismerése) 

Szöveggel való munka 

- Fokozás, építkezés, poentírozás 

- Hogyan mondjunk ma régi szövegeket? 

- Idegen szavak a szövegben - megoldások 

- Kor- és karakteridézés 

- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

- Klasszikusokból szabadon választva 

- Kortárs versekből való választás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

- „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése - zenével 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 
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- a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

- az önálló szövegelemezés ismérveit 
 

Legyenek képesek 

- beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 

- klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 

- ismert karakter-hangzások megformálására, alkalmazására 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 
- a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 

- a beszédtanítás nagy egyéniségeivel 

 

Fejlessze a tanulók 

- hangadási bátorságát és erejét 

- előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- beszédük rendszeres gondozására 

- önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására 

- versműsorok látogatására 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

Hanggyakorlatok 

- Szinten-tartó (bemelegítő) gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

- A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 

Ritmusgyakorlatok 

- Gyakorlatok tempóváltásokkal 

Szöveggel való munka 

- A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása 

- Tragikum a közlésben 

- Szerelmes versek 

- Realista és groteszk szövegek (novellák) 

- Nonszensz versek 

- A tudatos szövegválasztás ismérvei 

- Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 

- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

- Kortárs versekből való választás 

- Kisprózák-egypercesek, prózaversek 

- Repertoár-építés, gyarapítás 
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Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

- „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése - zenével 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a bemelegítő hang-gyakorlatokat 

- a beszéd dallamának változatait és kifejező 

- erejét 

- a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

 

Legyenek képesek 

- halkan és suttogva is szöveget mondani 

- önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 

- csoportmunkában együtt dolgozni 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 

- az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 

- a kifejező előadás kritériumait 

- a különböző pódiumi műfajokat 

 

Fejlessze a tanulók 

- „beszéd-elemző” hallását 

- érzelmi rugalmasságát 

- előadó-technikai felkészültségét 
 

Ösztönözze a tanulókat 

- a változatos hanghasználatra 

- a kifejező-eszköztár tudatos használatára 

- önálló repertoár-építésre 

- csoportos pódiumi előadások létrehozására 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

- Gyakorlatok suttogott beszéddel 

- Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 

Hanggyakorlatok 
- Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

- Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 

Artikulációs gyakorlatok 

- Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

- Prózai szövegek ritmizálása 

Hangsúlygyakorlat 

- A hangsúly és a szórend viszonya 
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Szöveggel való munka 

- A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

- A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása 

- A tudatos szövegválasztás ismérvei 

- Versmonológok- drámai monológok (azonosságok és különbségek) 

- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

- Kortárs versekből való önálló választás 

- Monológok, versmonológok, szerepversek 

- Repertoár-építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

- Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos  

megszólaltatása 

- Vers-színház (új kifejezési formák keresése) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- az artikulációs mozgás-ügyesítés gyakorlatait 

- a pódiumi műfajokat 

- a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

 

Legyenek képesek 

- egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

- saját repertoár-építésre 

- önállóan, személyiségükhöz illő vers- vagy prózai szöveg kiválasztására 

- csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

- a beszéd-bemelegítő gyakorlatok jelentőségével 

- az önálló versformálás felelősségével 

- a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival 

- a versmondás szerepével. 

 

Fejlessze a tanulók 

- önállóságát 

- értelmi és érzelmi intelligenciáját 

- kommunikációs készségeit 

- értő befogadói attitűdjét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önképzésre 

- a szakirodalom tanulmányozására 

- a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, info-kommunikációs eszközökkel  

támogatott vershallgatásra 

- a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 

Tananyag 
Összetett gyakorlatok: a légzés-hangadás-artikuláció összehangolása 

Összetett beszéd-bemelegítő gyakorlatok 
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Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről 

Vershallgatás- a pódiumművészet nagyjai 

Szöveggel való munka 

A kifejező előadás ismérveinek rögzítése 

Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

Kortárs versekből való önálló választás 

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 

Repertoár-építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat 

Önálló estek szerkesztési alapelvei 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a szinten-tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 

- a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

- a szerkesztés alapvető technikáit 

- a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 

 

Legyenek képesek 

- önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik előtt 

- önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

- rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 

- a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

- a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 

- a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 

- a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 

- a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait 

- a pódiumi műfajokat 

 

Legyenek képesek 

- dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 

- önállóan, személyiségükhöz illő vers- vagy prózai szöveg kiválasztására 

- ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 

- saját repertoár-építésre 

- a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 

- beszédgyakorlat-sor bemutatása 5 perc 

- vers- és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 

A vizsga tartalma 

- Beszédgyakorlat-sor bemutatása 
A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs  
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biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 

- Vers- és prózamondás 

Repertoárból való vizsga: 

A tanuló szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen,  

lehetőleg különböző hangulatú szövegek).  

A tanuló a repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása.  

A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott további két művet kell előadnia. 

Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 

A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból - a helyszínen történő választás és  

rövid felkészülés után - értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban kérdésekre  

is válaszol. 

A vizsga értékelése 

- Beszédtechnikai ismeretek 

- A tudás technikai szintje 

- A megvalósítás pontossága 

- Természetes, oldott artikuláció és középhang 

- Választott szövegek előadása 

- Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

- Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

- Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

- Elméleti felkészültség 

- Helyes nyelvhasználat 

- Ismeretlen szöveg előadása: 

- A felolvasás gördülékenysége 

- A szöveg értő megszólaltatása 

- A szöveg alaphangulatának közvetítése 

- Helyes nyelvhasználat 

 

Mozgás és tánc 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő önkifejezés 

fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető mozgástechnikai elemek 

megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek képesek 

színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos mozgásokra, 

illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a mozgásban fellelhető 

szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 

- a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 

- a verseny-, illetve körjátékok különböző fajtáit 

 

Fejlessze a tanulók 

- mozgásintenzitását 

- mozgáskoordinációját 

- koncentrációját 
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Ösztönözze a tanulókat 

- önmaguk testének megismerésére 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- a mozgás örömének megtapasztalására 

- a kis- és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 

- a játékokban rejlő kreativitás kibontására 

 

Tananyag 

Indítás-megállítás gyakorlatok 
- Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása  

versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály típusú  

játékok, a kettős körben történő páros fogók) 

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 

- Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, s 

szabálybeli átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére 

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 

- Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész- 

vezetéses (pl. egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások 

Egyensúly játékok 
- Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya viszi...),  

ilyen játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok 

Népi játék, tánc 
- Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz-, fészek-, láncfogók),  

ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű  

ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a versenyjátékok szabályrendszerét 

- a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 

 

Legyenek képesek 
- a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 

- csoportos feladatokban való részvételre 

- az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a bemelegítéshez szükséges játékformákat 

- a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 

- a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 

- népi játékok, illetve lánc- és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit 

 

Fejlessze a tanulók 
- mozgáskoordinációs készségét 

- koncentrációs készségét 

- fizikai képességeit-kondícióját, rugalmasságát 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

309  

Ösztönözze a tanulókat 
- a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- partnerekkel való együttműködésre 

- kis csoportokban történő tevékenységre 

- a kreatív képességek kibontakoztatására 

- a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 

Tananyag 

Bemelegítő játékok 

- Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika  

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 

Futásos gyakorlatok 
- A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző  

tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával 

Egyensúly- és vezetéses gyakorlatok 

- Egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej,  

valamint fogásváltásos irányítással 

Népi játék, tánc 

- Utánzó (pl. állatutánzó) játékok, párválasztó-játékok, népi gyermekjátékok, lánc és  

körformák a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény  

megszerzése (pl. ugrós táncok alapmotívumaival, cifrák, lengetők) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a csoportos futás-, egyensúly- és bizalomgyakorlatok szabályait 

- a népi gyermekjátékok menetét 

 

Legyenek képesek 

- a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 

- a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 

- az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a talajfogás különböző módozatait 

- a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit 

- a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit 

- a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit 

- ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit Fejlessze 

- a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű  

használatát kívánó gyakorlatok végzése során 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
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Tananyag 

Bemelegítő játékok 

- A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 

Futásos gyakorlatok 
- Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával;  

testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó futás 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások 
- Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag  

egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom- és  

macskakarakterű mozgáselemek elsajátítása 

Bizalomgyakorlatok 
- Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben történő  

gyakorlatok, partner-felismeréses játékok csukott szemmel 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése 
- Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, elemsorrá  

fejlesztése 

Tánc 

- Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal 

- Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit 

- a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit 

 

Legyenek képesek 
- a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 

- a magasságszintek rugalmas váltására 

- az állatmozgások koordinált végrehajtására 

- a táncelemek stílusos reprodukálására 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit 

- a mozdulat lassításának technikai összetevőit 

- a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 

- a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós-legényes táncok alapelemeit, technikáját 

 

Fejlessze a tanulók 
- térérzékelését 

- egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 

- mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- egyéni és csoportos munkában való részvételre 

- a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
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Tananyag 

Tér- és helyzetérzékelő gyakorlatok 
- A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér mindhárom  

dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes és az ún.  

Vezetéses gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése 

Egyensúly- és lassított mozgás-gyakorlatok 

- Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli vezetése,  

páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző  

támaszhelyzetek gördülékeny megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése 

Kórusmozgások 
- Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy  

mozgáskombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes  

irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása 

Tánc 
- Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó) 

- Párválasztó játékok 

- Páros táncok 

- Ugrós-legényes táncok 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult feladatok technikai összetevőit 

- az érintett feladatok szakkifejezéseit 

- az ugrós-legényes táncok alapjait 

 

Legyenek képesek 

- a tánc- és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére 

- az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására 

- különböző típusú tánc- és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket 

- a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket 

- a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 

- ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit 

- az eszközös táncok technikai felépítését 

- a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 
- mozgástechnikai és ritmikai képességét 

- mozgásának intenzitását és dinamikáját 

- mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- egyéni és csoportos munkában való részvételre 

- a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására 
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Tananyag 

Analitika, izoláció 

- A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és lazítás  

lebontása kisebb „egységekre” 

Bizalomgyakorlatok 

- Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből 

- Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése 

Lépés- és járásgyakorlatok 

- Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 

- A gerinc mozgatása törzshullám-gyakorlatokon keresztül 

- Láb- és kar-gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása 

Ritmika 

- Alapfokú ritmusgyakorlatok 

- Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal 

- Többszólamúság a ritmusban 

- Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre 

Tánc 

- Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap) 

- Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

- az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

- az eszközös és páros táncok technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 
- a tánc- és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére 

- karaktermozgások elvégzésére 

- egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 

- a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 

- a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének  

feltételeit 

- a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus  

megteremtésének technikai összetevőit 

 

Fejlessze a tanulók 

- bátorságát és akaraterejét 

- mozgásának precizitását, részletgazdagságát 

- koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére 

- különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
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- egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 

- mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 

Tananyag 

Gyakorlattervezés 
- Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a  

színházi feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 

Bizalomgyakorlatok 
- A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai  

aktivitást követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok) 

Technikai előkészítés (a tánc- és mozgásszínházi táncokhoz) 
- Talaj - és egyensúlygyakorlatok, támasz- és gördülés elemek páros helyzetekben 

- Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika 

Tánc 
- Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei  

illeszkedés és a csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek) 

- A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 

- az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

- kollektív táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 
- különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 

- attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására 

- partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő  

elvégzésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 

- az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 

Legyenek képesek 

- a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére, 

- a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására 

- az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 

- karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 

- egyéni produkció 2-3 perc 

- csoportos produkció 10-20 perc 
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A vizsga tartalma 
Lépés-, járás-, futás-, ugrás-, esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai  

gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott  

és összeállított produkció 

A vizsga értékelése 

- Mozgás- és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 

- A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika,  

térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált  

végtag mozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait 

- a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 

- a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 
- izolációs képességét, testtudatát 

- jelenlétét tánc- és mozgástechnikai helyzetekben 

- mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- elmélyült, részletgazdag tánc- és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 

- az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására 

Tananyag 

Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok 

- Gurulás előre-hátra, támasz- és billenésgyakorlatok, kéz- és fejállás, kézen átfordulás  

oldalra, illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika  

előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon 

Színházi akrobatika 

- Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat 

Pantomim alapgyakorlatok 
- A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, emelés),  

illetve az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés-technikára és járásgyakorlatokra 

Jelenlét-gyakorlatok 

- A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző  

irányított figyelmének megragadása érdekében 

Tánc 
- Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. legényesek) 

- A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása 

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 

- Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a  



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

315  

gyakorlat szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi  

  mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá tervezése 

Karaktermozgások 

- A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok  

egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az  

egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus  

megteremtésével 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

- az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

- a tanult táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

- a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

- tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 

- karaktermozgások elvégzésére 

- egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét 

- a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és  

különbözőségeit 

- rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit 

 

Fejlessze a tanulók 

- képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó  

folyamatban 

- színházi jelenlétét tánc- és mozgástechnikai helyzetekben 

- mozgásmemóriáját 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

- a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

- önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal  

szembeni szándék megszületésére, kialakulására 

- improvizatív és rögzített tánc- és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre 

Tananyag 

Kontakt tánc előkészítés 
- Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi- és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal,  

partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly elvezetéssel; alapfokú  

  kontakt tánc- és mozgásszínházi technikák elsajátítása 

Emelések 
- Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával,  

futólagos emelések lendület elvezetéssel 
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Zenés improvizáció 
- Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján,  

különböző stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor alkalmazása  

több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával 

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 
- Az előzőleg tánc- és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra,  

jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá  

szerkesztése 

Tánc 

- A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös  

figyelemmel a tartás-ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok) 

- A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 

- az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

- a tanult táncformák technikai alapjait 

 

Legyenek képesek 

- különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

- eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának  

megfelelő mozgás- és tánc elemek alkalmazására 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a mozgás- és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyítésére  

irányuló megoldások technikai összetevőit 

- a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 

 

Fejlessze a tanulók 
- képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat  

alkalmazó munkában 

- jelenlétét tánc- és mozgástechnikai helyzetekben 

- kreativitását a tánc- és mozgásszínház terén 

Ösztönözze a tanulókat 
- a részletgazdag tánc- és mozgásszínházi munka elvégzésére 

- a különböző típusú tánc- és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró  

megjelenítésére 

- a színházi értékű tánc- és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 

Tananyag 

Szimbolikus pantomim mozgások 
- Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus  

megjelenítési formája 

Lassított mozgás - lassú színház 
- A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés  

nélküli, súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 
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Maszkos gyakorlatok 

- Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok  

használatáig terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a  

maszk formáló, irányító ereje a mozdulatokban 

Improvizáció és mozgástervezés 
- Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid  

motívumokra, sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 

- Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 

- rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása 

Tánc 
Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs  

gyakorlatok 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 

- az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

 

Legyenek képesek 
- különböző tánc- és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált  

elvégzésére 

- a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 

- a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása,  

értelmezése, s érzeteinek működtetése révén 

- a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a  

technikai környezet meghatározása mellett 

 

Fejlessze a tanulók 
- képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 

- jelenlétét tánc- és mozgásszínházi helyzetekben 

- színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- a részletgazdag tánc- és mozgásszínházi munka elvégzésére 

- a különbözőtípusú tánc- és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró  

megjelenítésére 

- mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 

Tananyag 

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 
- Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával  

készített koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 

Mozgásszínházi előadás 
- Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit  

tekintve előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 

- az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

- a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú  

alkotófolyamatokban 

 

Legyenek képesek 
- a tánc- és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési  

elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére 

- színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított improvizáció  

színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák  

szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
- a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 

- a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 

- néhány néptánc, történeti és kortárs tánc-, valamint mozgásszínházi stílust 

- a tánc- és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 

- a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 

 

Legyenek képesek 
- egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia  

előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 

- a különböző tánc- és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 

- a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 

- színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 

- tánc- és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 

- rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 

- etűd 3-5 perc 

- előadás 15-30 perc 

A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Etűd 

Az etűd egyéni vagy 2-3 fős mozgás-, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai  

produkció lehet. 

A mozgás- és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 

Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai  

során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

Csoportos előadás 

Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás- és táncszínházi adaptációja lehet. 

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie  

oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon  

adni. 
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A vizsga értékelése 

- A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

- A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika,  
dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 

 

Zene és ének 

A tantárgy célja az ösztönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló éneklés, 

valamint az egyszerűbb ritmus- és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 

Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 

stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra és a zene 

színházi felhasználásának lehetőségeire.  

A fejlesztési feladatok az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg.  

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási formák, 

és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok kreatív alkalmazására, érzelmek 

kifejezésére, önkifejezésre. 

A zene és ének meghatározó készégfejlesztési területe a zeneérző-és értő képesség fejlesztése a kiemelt 

kulcskompetenciák tükrében.  

A tantárgy sajátossága, hogy speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat fejleszt, 

amelyek hatással vannak más, nem zenei képességekre is. (transzferhatás). 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát 

- néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát 

- a negyed (tá) a nyolcadpár (ti-ti) és a negyed szünet (szün) fogalmát 

- a felelgetős és a kánon éneklést 

- az egyszerűbb ritmushangszereket (tikfa, csörgő) 

- egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 
- tiszta éneklését 

- ritmusérzékét 

- tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 

- ritmus- és dallamimprovizációs képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- önfeledt éneklésre 

- minél több mondóka és dal elsajátítására 

- egyéni és csoportos éneklésre 

- különböző ritmushangszerek kipróbálására 

- egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 
- Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok 
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Egyszólamú éneklés 

- Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, regölés) 

- Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 

Többszólamú éneklés 

- Népdalkánonok 

- Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret 

- Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 

Énekes improvizáció 
- Dallamvisszhang-játék 

- Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal,  

énekbeszéddel 

Ritmusgyakorlatok 

- Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 

- Mozgás közben egymás tempójának átvétele 

- Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 

- Egyenletes lüktetés, illetve mondóka, dal- vagy versritmus hangoztatása 

- Ritmusvisszhang-játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 

- A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival,  

ritmushangszerekkel 

- Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való  

megismétlése 

Zenehallgatás 
- Állatok ábrázolása a zenében 

- Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében) 

- Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 

- a tanult énekelt verseket 

- a negyed, nyolcad ritmusképletet  

 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- az egyenletes lüktetés illetvemondóka, dal- vagy szövegritmus hangoztatására 

- a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és  

szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 

- néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát 

- az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit 

- a szinkópa ritmusképletet 

- egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit 
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Fejlessze a tanulók 

- tiszta és bátor éneklését 

- többszólamú éneklését 

- ritmus- és dallamimprovizáló képességét 

- zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 

 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- az önfeledt éneklésre 

- minél több dal elsajátítására 

- improvizálásra 

- zenéhez kötődő szabad mozgásra 

- a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 
- Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

Egyszólamú éneklés 

- Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 

- Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 

- Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények  

megzenésített változatai) 

-Más népek dalai, játékai 

Többszólamú éneklés 
- Egyszerűbb kánonok 

- Énekelt versek 

Énekes improvizáció 

- Hangszín- és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 

- Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 

- Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 
- Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 

- Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal, ritmushangszerekkel, használati  

   tárgyakkal 

- Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással 

- Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 

Zenehallgatás 

- Karakterek ábrázolása a zenében 

- Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 

-Néhány népi hangszerek hangjának megismerése, felismerése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 

- a tanult énekelt verseket 

- a szinkópa ritmusképletet 

- a megismert hangszerek hangját 
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Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- két, illetve három hangból álló motívum improvizálására 

- a zene hangulatának, karakterének megformálására mozgással 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a magyar népdalkincs néhány az élet eseményeit idéző dalát (táncnóták),valamint  a  

  karácsony és aGergely-járás szokását őrző dallamát 

- néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát 

- a triola ritmusképletet 

- néhány ismert barokk zenei szemelvényt 

- a barokk tánctételek karakterét 

- a barokk zene néhány jellemző stílusjegyét 

 

Fejlessze a tanulók 

- tiszta éneklését 

- többszólamú éneklési készségét 

- hangterjedelmét 

- zenei memóriáját 

- képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önfeledt éneklésre 

- minél több dal elsajátítására 

- kánonéneklésre 

- ritmushangszerek kreatív használatára 

- elmélyült zenehallgatásra 

- néhány zenei stílusjegy megfigyelésére 

- a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig 

Egyszólamú éneklés 

- Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely-járás) 

- A magyar népdalkincs élet eseményeit idéző dalai (táncnóták) 

- Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített változatai a    

capella vagy hangszeres kísérettel) 

Többszólamú éneklés 

- Kánonok 

- Quodlibet 

Énekes improvizáció 
- Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, hangmagasság,  

hangerő, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom szolgálatában 

- Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők  

változtatásával 

- Felelgetős játék 
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Ritmusgyakorlatok 

- Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

- Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával 

Dramatikus játékok 

- Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban 

- Zenehallgatás 

- Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány (táncnóták), a karácsony és a Gergely-járás szokását őrző  

dallamát 

- a tanult megzenésített verseket 

- a triola ritmusképletet 

- a barokk zene néhány jellemző stílusjegyét 

 

Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 

- a triola ritmusképlet hangoztatására 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát 

- további énekelt verseket 

- az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

- az éles és nyújtott ritmust 

- klasszicista zeneszerzők néhány dalát 

- a klasszicista stílus néhány jellemző jegyét 

- a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

- ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit 

 

Fejlessze a tanulók 

- tiszta, kifejező éneklését 

- többszólamú éneklési készségét 

- karakterfelismerő képességét a zenében 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a felszabadult, kifejező éneklésre 

- minél több dal elsajátítására 

- a ritmus- és dallamhangszerek használatára 

- a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 

- az életkori sajátosságok tükrében néhány klasszicista zenemű megismerésére 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Melizmatikus gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 

- A betyárélethez kötődő népdalok 

- Énekelt versek 

- Ismert klasszicista dalok 
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Többszólamú éneklés 

- Könnyű klasszikus kánonok 

- Egyszerű kétszólamú énekek 

Énekes improvizáció 

- Dallam felépítése hangonként, csoportban 

- Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal  

megismételve 

- Hangszínjáték, Hanglánc játék 

- Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

- Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó az ismert ritmuselemekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Karakterek megjelenítése ritmus- illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel 

- Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus- vagy  

dallamhangszerekkel 

Zenehallgatás 

- Jellemábrázolás a zenében 

- Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 

- a tanult énekelt verseket 

- a tanult klasszicista dalokat 

- a klasszicista stílus néhány jellemző jegyét 

- a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

- az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 

- felismerni és hangoztatni az éles és nyújtott ritmust 

- ritmus- és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

- a klasszicizmus néhány stílusjegyének felismerésére 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalok balladáját 

- romantikus zeneszerzők néhány dalát 

- a romantika három-négy stílusjegyét, különböző zenei formáit (kérdés-felelet, szóló-tutti,  

rondó) 

- néhány ismertebb romantikus zenemű egyes részletét az életkori és a csoport  

  sajátosságok tükrében 

 

Fejlessze a tanulók 

- tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését 

- többszólamú éneklési készségét 

- improvizáló készségét a zenei formák terén 

- kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, illetve  

különböző zenék hangfelvételeinek - szituációhoz rendelése terén 
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Ösztönözze a tanulókat 

- a romantikus dalok minél több stílusjegyéinek megfelelő éneklésre 

- minél több dal elsajátítására 

- a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 

- a hallott zene hangulatának megfogalmazására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Mellrezonancia bekapcsolása 

- Könnyű kétszólamú gyakorlatok 

Egyszólamú éneklés 

- Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok, guzsalyasok) 

- Balladák 

- Romantika ismertebb könnyű dalai 

Többszólamú éneklés 

- Könnyű kétszólamú kórusművek 

Énekes improvizáció 

- Rövid lélegzetű zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei  

összetevő alkalmazásával 

- Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 
- Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés-felelet, szóló-tutti,  

rondó) 

 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel 

- Különböző érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 

Zenehallgatás 

- Történet a zenében 

- Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 

- romantikus zeneszerzők egyes dalait 

- a romantika néhány stílusjegyét, különböző zenei formáit (kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó) 

 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- a romantikus dalok minél stílusosabb éneklésére 

- egy hallott zeneműre történetet kitalálni 

- a romantika néhány stílusjegyét felismerni 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 

- XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát 
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- XX. századi költőkegyes verseinek megzenésített változatát 

- a tizenhatod ritmusértéket 

- a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait 

 

Fejlessze a tanulók 

- biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 

- értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb megfogalmazásában 

- jellemző stílusirányzatok közötti eligazodását 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- minél több dal elsajátítására 

- a mondanivalót közvetítő éneklésre 

- a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

- a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 

Egyszólamú éneklés 
- Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori nóták) 

- Balladák 

- Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata) 

- XX. századi zeneszerzők egyes dalai 

Többszólamú éneklés 

- Kánonok minél több belépéssel 

- Könnyebb kétszólamú kórusmű 

Énekes improvizáció 

- Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal 

- Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg  

hangulatának figyelembe vételével 

Ritmusgyakorlatok 

- Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Különböző karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam- vagy  

ritmushangszerekkel 

- Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal 

Zenehallgatás 

- A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 

- Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 

- XX. századi zeneszerzők néhány dalát 

- XX. századi költők tanult megzenésített verseit 

- a tizenhatod ritmusképletet 

- a XX. század jellemző stílusirányzatait 
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Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 

- az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 

- hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 

- különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam- vagy  

ritmushangszerekkel 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- az egyszerűbb ritmusképleteket 

- az egyszerűbb ritmus- és dallamhangszereket és azok használatát 

- a főbb zenei stílusokat és műfajokat 

 

Legyenek képesek 

- adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, élményszerű éneklésre 

- egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 

- gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 

- egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek  

során 

- a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 

- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 5-10 perc 

- szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2-3 perc 

A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe  

vételével: 

- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való  

függetlenítése 

- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek segítségével egy  

akciósor lekövetése szólóéneklés, páros vagy kiscsoportos éneklés (3-4 fő) során. 

A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag  

kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak  

az általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, egyéb műfajú  

dalt hangszeres kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a  

tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése 
Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 
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Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- az opera műfajának jellemző stílusjegyeit 

- a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene- és színházművészetben 

- a jelentősebb operaszerzőket 

- néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

- egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

 

Fejlessze a tanulók 
- hangképzési technikáját 

- többszólamú éneklési készségét 

- képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére 

- minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására 

- minél több operarészlet éneklésére 

- a tanult részletek kifejező előadására 

- élő operaelőadás megtekintésére 

- az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre 

Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 

- Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr - moll) 

- Dinamika változtatása vezénylésre 

Egyszólamú éneklés 
- Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által kényelmesen  

énekelhető hangnembe transzponálva) 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

- Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a tanulók által  

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Énekes improvizáció 
- Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 

- Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 

Ritmusgyakorlatok 

- A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, illetve a  

szituáció hangszerekkel történő „eljátszása” 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 

- Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 

Zenehallgatás 
- Különböző korok operáinak részletei 

- Élő előadás vagy koncertszerű élmény  megtekintése audiovizuális eszköz  

 segítségével 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- az opera jelentőségét a zene- és színházművészetben 

- a jelentősebb operaszerzőket 

- néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

- egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

 

Legyenek képesek 

- az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 

- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 

 

 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- a jelentősebb daljáték-, operett-, musicalszerzőket 

- néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

 
Fejlessze a tanulók 
- hangképzési technikáját 

- többszólamú éneklési készségét 

- stílus- és műfajelemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- minél több mű megismerésére 

- minél több dal, részlet eléneklésére 

- a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására 

- élő előadás megtekintésére 

- az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 

- az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Egyszerű két- és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr - moll) 

Egyszólamú éneklés 
- Daljáték-, operett-, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók  

által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
- Különböző daljáték-, operett-, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint  

zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Énekes improvizáció 

- Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva,  

szótagokra bontva, hangzókra bontva többszólamú játékok az előzőek alapján (pl.  

  kánonban, a szólamon belül szavakra bontva) 

Ritmusgyakorlatok 
- Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 6/8),  

egyszerű ritmushangszereken megszólaltatva 
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Dramatikus játékok, gyakorlatok 

- Remake (mai változat) készítése az egyes művek kiválasztott jeleneteire 

- Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő  

komikus hatás előidézése szituációba helyezve 

Zenehallgatás 

- A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 

- Élő előadás megtekintése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- a jelentősebb daljáték-, operett-, musicalszerzőket 

- néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

 

Legyenek képesek 

- a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben felismerni 

- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb  

megfogalmazására 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát 

- népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock- és a jazz zenére 

- különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját 
 

Fejlessze a tanulók 

- hangképzési technikáját 

- többszólamú éneklési készségét 

- figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 

- zenei érzékenységét 

- stílus- és műfajelemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- improvizatív zenei megoldásokra 

- az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 

- a zenei kommunikáció alkotó módon való felhasználására 

- különböző kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 

- Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 

Egyszólamú éneklés 
- Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével 

- Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 

Többszólamú/csoportos éneklés: 

- Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével 
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- Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével 

Énekes improvizáció 

- Különböző stílusoknak megfelelő dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok/hangszeres improvizáció 
- Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing ritmusok  

alkalmazása rögtönzésben 

- Aszimmetrikus ritmusok 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Zenei dialógus, zenei szerepcsere 

- Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 

Zenehallgatás 

- A tanult rockoperák részletei 

- Élő előadás megtekintése 

- Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket 

- a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére 

- rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 

- a világzenét játszó jelentősebb előadókat 

 

Legyenek képesek 

- érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika,  

hangmagasság) alkalmazásával 

- a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult dalainak  

adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 

- különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a zene- és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit 

- azokat a zenei elemeket, amelyek egy-egy előadás szerves részét képezik, fontos  

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok valamelyikébe 

- a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát 

- prózai színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 

 

Fejlessze a tanulók 
- zenei memóriáját 

- zenei rögtönzési képességeit 

- alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására 

- a korszerű színházi és zenei formák megismerésére 

- színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 

- egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére 
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Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok 

- Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 

Egyszólamú éneklés 

- Dalok kortárs színházi előadásokból 

Többszólamú éneklés 

- Oktávgyakorlatok 

- Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával 

- Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 

Énekes improvizáció 

- Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban  

megfogalmazva 

Ritmusgyakorlatok 

- Ritmushangszerek és karakterek 

- Ritmushangszerek a színész játékában 

- Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 

- Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal 

Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Jelenet és zenei hatás kontrasztja 

- Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 

Zenehallgatás 

- Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése 

- A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, fontos  

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok valamelyikébe 

- a zene- és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 

- a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 

- a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 

 

Legyenek képesek 
- kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, időtartam,  

hangerő, hangszín, hangok közötti szünet) 

- zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és  

jelentésmódosító funkció 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 

- a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 

 

Legyenek képesek 
- az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátosságainak  

megfelelő előadására 

- saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
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- gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 

- az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés- és  

gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 

- a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben való  

érvényesítésére, adottságainak megfelelően 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 

- csoportos zenés színpadi etűd 15-20 perc 

- szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3-5 perc 

A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Csoportos zenés színpadi etűd 

A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak  

figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél  

színesebb bemutatására 

A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az  

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 

Szólóéneklés vagy kiscsoportos éneklés (2-4 fő) 

A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal  

előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt  

tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az  

előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése 
Etűd: 

- a kompozíció íve, megformálása, 

- az együttműködés minősége; 

- a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 

 Ének: 

- tiszta intonáció, 

- a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 

- szövegérthetőség, 

- prozódiai pontosság 

 

Színházismeret 

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké illetve 

„színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk színházi 

tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi összetevőket, amelyek a 

színházi élmény forrásai. Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken 

az évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban drámajátékos 

eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a középpontban, amelyek a tanulók 

korosztálya által létrehozott színházi előadásokban leggyakrabban előfordulnak. így a tanulók önmaguk, 

illetve kortársaik színházi tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház 

természetéről, illetve a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, 

módszerekről pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek 

személyes tapasztalatokat. 
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A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások teremthetnek alkalmat 

arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a 

színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban egy-egy előadás megtekintése 

áll: míg az alsóbb évfolyamokon főként gyermek- és diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a 

felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt 

színházi előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában 

próbáljuk megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy-egy 

részlet, alkotórész, összetevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy 

fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

A tantárgy keretében a színházismeret, egyetemes és hazai színház- és drámatörténet, a dramaturgia, a 

bábművészet elméleti ismeretei, jelentős alkotásai, értékei élményszerű és tevékenységközpontú 

megismertetése valósul meg. 

Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a színpadi szöveg fogalmát 

- a téma fogalmát 

- a színpadi figura fogalmát 

- a színpadi építkezés lehetőségeit 

- a ritmus fogalmát 

- a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

- a szövegmondás egyéni és együttes módjait 

- szerkezeti egység fogalmát 

- a legfontosabb szerkesztési elveket 

- a mozgás és a gesztus színpadi szerepét 

- a színpadi képalkotás lehetőségeit 

- a kellék és a jelmez fogalmát 

Fejlessze a tanulók 

- képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére 

- érzékenységét a színházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 

- érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra 

- képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére,  

alkalmazására 

- térérzékelői és térhasználói képességeit 

- képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- önálló véleményalkotásra 

- a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 

- szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 

- minél több élő szerkesztett játék megtekintésére 

- a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

Tananyag 

Szerkesztett játékok 
A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás,  

a kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti fogalmak  

tisztázhatók ezen a műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás  

lehetővé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül,  

a színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé. 
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A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek  

felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi megjelenítés  

különbségeinek felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és felépítésének  

érzékelésére. 

Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása 

- Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

- Figurák köré építve 

- Helyzetek köré építve 

- Hangulati hasonlóság alapján 

- Motívumok köré építve 

- Asszociációkalapján 

Az irodalmi alapanyag kibontása 

- A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 

- A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus) 

- Hanghatások és szöveg - aláhúzás és ellenpontozás 

- Zene és szöveg együttes hatása 

- Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal) 

- Szövegek megszólaltatása különböző stílusokban (stílusjátékok) 

A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 
- Az egyéni szövegmondás 

- Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás) 

Szöveg és tér 

- A tér irányai, hangsúlyos pontjai 

- Egyén és csoport elhelyezése a térben 

- Egyéni és csoportos mozgások a térben 

Szöveg és tárgyak 

- Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 

Az előadás felépítése 

- Szerkesztési elvek 

- A szöveg és a megjelenítés összefűzése 

- A tér, az idő és a szöveg együttesei 

- Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása 

- Szöveg-gesztus-mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 

- A szituáció változása a szöveg redukálásával 

- A szöveg ritmusa és a jelenetritmus 

- Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a színpadi szöveg fogalmát 

- a téma fogalmát 

- a színpadi figura fogalmát 

- a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

- a ritmus fogalmát 

- a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

- a mozgás és a gesztus fogalmát 

- a kellék és a jelmez fogalmát 
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Legyenek képesek 
- megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg válogatására 

- a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 

- felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik 

- egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 

- a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

- a mese történetének jellegzetes elemeit 

- az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

- a narrátor fogalmát 

- a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit 

- a maszk fogalmát 

- a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

- a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

- a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit 

- a színpadi világítás fogalmát 

- a szituáció fogalmát 

- a jelenet fogalmát 
 

Fejlessze a tanulók 
- képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit 

- képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 

- képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a történetben  

betöltött szerepét 

- képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását 

- képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, -hordozó lehetőségeit 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- önálló véleményalkotásra 

- színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 

- a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

- minél több élő mesejáték-előadás megtekintésére 

Tananyag 

Színházi előadás meséből 
A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi  

(epikus) alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása  

lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek további - az előző  

évfolyamhoz képest ki bővített, mélyített - tanulmányozására, többek között az epikus és a  

drámai kifejezés különbségeinek érzékeltetésére. 

Játék a mese összetevőivel 
- A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 

- A mesei szituációi (szituációs játékok) 

- Meseindító helyzetek (szituációs játékok) 

- Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, gátak  

- szituációs játékokban) 

- A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 
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A mese szereplői 
- Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, tulajdonsághordozó  

játékok) 

- A mese hőse a hős bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hős egy napja,  

pillanatképek a mesehősök életéből) 

- A hős segítői és ellenfelei (szituációs játékok) 

- Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan találkozásokra) 

Elbeszélés és megjelenítés 

- Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos narrálás) 

- A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások,  

hangaláfestés, állóképek, tablók) 

- A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba) 

- A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok) 

- A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet) 

Díszlet 

- Az üres tér lehetőségei 

- Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek) 

- Helyszínteremtés fényekkel 

- A helyszínek jelzése, helyszínváltozások, jelzett, stilizált díszletelemek és azok elhelyezése,  

mozgatása 

- Szimultán helyszínek 

- A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 

Jelmez és maszk 

- Egy-egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

- Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 

- A maszk lehetőségei 

Kellékek 
- A kellék karakterépítést segítő szerepe 

- A tárgyak különféle szituációkban 

- A kellék szimbólumteremtő és -hordozó lehetőségei 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

- a mese történetének jellegzetes elemeit 

- az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

- a narrátor fogalmát 

- a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit 

- a maszk fogalmát 

- a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

- a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

- a színpadi világítás fogalmát 

- a szituáció fogalmát 

- a jelenet fogalmát 

 

Legyenek képesek 

- egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 

- a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

- jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 

- a tér- és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére 
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5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a probléma fogalmát 

- a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

- a szándék és a motiváció fogalmát 

- a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 

- a jellem fogalmát 

- a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

- az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

- a színpadi játék és a díszletek összefüggését 

Fejlessze a tanulók 

- képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémá(ka)t felismerjék 

- képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék 

- képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát  

felismerjék 

- képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, érintettségét  

(motivációját) felismerjék 

- képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő emberi  

viszonyokat felismerjék 

 

Ösztönözze a tanulókat 
- színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

- a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

- minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére 

Tananyag 

Színházi előadás novellából, regényből 
Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek-, illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel  

vállalkoznak nagy kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények  

színpadra állítására. A nekik szóló gyerek- és ifjúsági színházi előadások is gyakran nyúlnak  

ezekhez az alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a létrejött előadásoknak a  

vizsgálata elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti különbségek ismeretét,  

ugyanakkor tovább építheti a tanulók színházi gondolkodását és fogalomkészletét is. 

A színpadra állítás fázisai 

- Problémakeresés, alapanyag keresése 

- A választott mű szituációkra bontása 

- Az egyes szituációk feltárása 

- A történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása 

- Jelenetek építése a szituációkból 

- Előadásépítés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek) 

Figurateremtés drámatechnikákkal 
- Jellemzők összegyűjtése 

- Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 

- A figura helyzetben -a jellemek megteremtése 

A szereplők viszonyai 

- A szereplők kapcsolatainak alaptípusai 

- Megjelenítési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására  

(drámatechnikákkal) 

- A szereplők közötti kapcsolatok változása 

- A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében 
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A színpadi környezet megteremtése 
A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet  

megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

- a szándék és a motiváció fogalmát 

- a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 

- a jellem fogalmát 

- a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

- az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 

- a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését 

 

Legyenek képesek 

- egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására 

- szituációk, jelenetek elkülönítésére 

- a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 

- a szereplők közti viszonyok felismerésére 

- a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit 

- a típus fogalmát 

- a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

- a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

- a színpadi világítás alapjait 

- a zene színpadi használatának alapjait 

- a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

- a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

 

Fejlessze a tanulók: 

- ön- és társismeretét 

- szituációelemző képességét 

- színházi látásmódját 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

- környezetük problémáinak érzékelésére 

- a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére 

- a térhasználattal való kísérletezésre 

- akusztikai kísérletezésre 

- a világítással való kísérletezésre 

- minél több gyermek- és diákszínjátszó előadás megtekintésére 

Tananyag 
Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok) 

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az  

érintettség előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek- és diákszínjátszók munkájában.  

Az életjátékok tanulmányozása ezzel egyidejűleg a színházismereti tanulmányok új fázisát is  

jelenti: az alapfok végén ennek a műfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak  
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szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetőségeinek közelebbi  

megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 

A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása 

- Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön- és társismereti,  
improvizációs játékok) 

- A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs játékokkal) 

- Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 

Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe 

- A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 

- A személyek tipizálása (szituációkegy-egy típus kibontására; a típusok megjelenítése  

változó körülmények között) 

- A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

- A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 

- A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 

Szituációteremtés, jelenetépítés 
- A problémák körüljárása rögtönzésekkel 

- A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

- Jelenetszerkesztés szituációkból 

A világítás 

- Természetes és mesterséges fények hatása 
- A fény atmoszféra teremtő ereje 

- A fény jelentésteremtő és -módosító szerepe 

- A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 

A zene 
- Élőzene, audiovizuális eszközökkel támogatott zene 

- A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban 

- A zene dramaturgiai szerepe 

- A zene mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a típus fogalmát 

- a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

- a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

- a színpadi világítás alapjait 

- a zene színpadi használatának alapjait 

- a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

- a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

 

Legyenek képesek 

- a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek,  

jelmezek) felismerésére saját előadásban 

- a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 

- a személyesség színházi szituációkba való áttételére 

- rögtönzésekkel szituációk felépítésére 

- a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

- azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy előadás létrejön 

- a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek,  

kellékek, világítás), azok hatását 

- azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 

- a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. játéktér,  

főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 

 

Legyenek képesek 

- színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

- előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

- saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert fogalmi  

készlet segítségével 

- annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre 

- a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 

előadás(részlet) elemzése 10 perc 

A vizsga tartalma 
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének  

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok  

nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása. 

vagy 

A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt különböző  

alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán a tanuló  

szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a helyzet, probléma,  

amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen színházi  

eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a  

nézőre. 

A vizsga értékelése 
Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése A színházi alkotóelemek  

és azok hatásának ismerete, alkalmazása A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete,  

használata 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

- az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

- dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

- a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, táncszínház) 

- a színház és a film legfőbb különbségeit 
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- a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, realista  

színmű) 

 

Fejlessze a tanulók 
- érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására 

- érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének felismerésére 

- színházi ízlését 

- színházi előadás elemző képességét 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- értékes élő színházi előadások látogatására 

- a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

Tananyag 

A színházművészet sajátosságai 
Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi  

különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek,  

amelyek a színpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik. 

Színház mint a megjelenítés művészete 

- Drámai és nem drámai alapanyagú színház 

- Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei 

Drámai műfajok a színházban 

- A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 

- A komédia tere, térhasználati konvenciói 

- A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum összekapcsolódása a  

komédiában 

- A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések színészi  

ábrázolása) 

- A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 

- A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek 

- A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje 

- A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a  

hősábrázolásra: hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a jelenben  

is) 

- A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, fordulatai,  

végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei 

- A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata 

- Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a színész  

jellemábrázolása 

- Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, fordulatai,  

illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 

Színházi előadás nem drámai alapanyagból 

- A rituálisjáték hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori  

színházban 

- A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási módjai 

- A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus  

szerepe, tárgyhasználat) 

- A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban 

- A tánc- és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel- és etűd- 

dramaturgia) 

- Mozgásformák, tánctechnikák 

- A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc-, illetve a mozgásszínházban 
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A színház és rokon műfajai 

- A film és színház hatásának és befogadásának különbségei 

- A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei 

- Az élő és a rögzített előadás 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

- az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

- dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

- a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, mozgásszínház,  

táncszínház) 

- a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit 

- a drámai színház egy-két klasszikus műfajának sajátosságait 

 

Legyenek képesek 

- megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt színháztól” 

- felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét 

- különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az  

ízléses és ízléstelen megoldások között 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 
- a színpadi adaptáció fogalmát 

- az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

- a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

- a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

- a dramaturgia fogalmát 

- az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat  

(hatásmechanizmusokat) 

- a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 

- a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

- a színházi tér fogalmát és formáit 

- a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat 

- a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit 

- a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

- dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

- a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

- az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

- az előadás stílusának fogalmát 

 

Fejlessze a tanulók 
- képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 

- dramaturgiai érzékenységét 

- motívumfelismerő képességét 

- improvizációs képességét 

- térhasználatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- értékes élő színházi előadások megtekintésére 

- a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

- színházi tárgyú kiadványok olvasására 
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Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei I. 
Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk  

szisztematikusan felépíteni egy színházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az élőben  

vagy videóról megtekintett előadások kapcsán az előadás egy-egy összetevőjét, alkotórészét  

tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Egy-egy részterületre figyelve a színház konkrétabb  

alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor természetesen a  

megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el. 

A színházi előadás alapanyaga 

- Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás 

- Az előadás szövegkönyve 

Dramaturgia alapjai 

- Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe 

- Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása 

- Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai 

- Témák és motívumok végigvezetése az előadáson 

- Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek 

- A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 

- Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei 

A tér 

- A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió- vagy szobaszínház) 

- A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig) 

- Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő nézői  

magatartásmódok 

- A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 

- Díszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és az  

illúziókeltésig) 

- Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok) 

Az akusztikai réteg 
- A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motívumok 

- A zajtól a ritmusig és a zenéig 

- A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy  

autonóm funkció) 

- A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái) 

- A zene stílusa, hangzása, hatása 

- Zenei motívumok, zenedramaturgiai 

A rendező munkája 
- Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 

- Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése 

- A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével 

- A színészvezetés 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a színpadi adaptáció fogalmát 

- az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

- a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

- a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

- a dramaturgia fogalmát 

- az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechanizmusokat) 
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- a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

- a színházi tér fogalmát és formáit 

- a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

- dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

- a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

- az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

- az előadás stílusának fogalmát 

 

Legyenek képesek 

- megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 

- felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai  

jellegzetességeit 

- felismerni egy előadás legfőbb motívumait 

- felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve előadásalakító  

szerepét 

- felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi  

hatásmechanizmusában 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

- alkat és színészi karakter fogalmát 

- a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

- a színészi játékstílus fogalmát 

- a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal 

- a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

- a színészi jelenlét fogalmát 

- a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

- a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit 

- a szituációteremtés legfőbb formáit 

- a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

- a rendezői koncepció fogalmát 

- a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

- a színházi stílus fogalmát 

Fejlessze a tanulók 

- képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és  

metakommunikációs jeleket 

- képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

- képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék,  

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető - színészi eszközöket is, amellyel a figurák  

jellemzése történik 

- képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét 

- képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait  

felismerjék 

- képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a  

feszültségkeltés legalapvetőbb formáit 

- képességét, hogy felismerjék egy-egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő  

problémák összetevőit, a - problémáihoz való különféle emberi viszonyok sajátosságait 

- képességét, hogy érzékelje egy-egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó  

emberi viszonyokat, illetve azt, hogy - milyen viszonyrendszer működteti az egyes  

  jelenteket, illetve az előadás egészét 

- képességét, hogy érzékelje egy-egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 

- képességét, hogy felismerjék egy-egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 
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Ösztönözze a tanulókat 
- értékes élő színházi előadások megtekintésére 

- saját színházi előadás létrehozására 

- színházi tárgyú szakirodalom olvasására 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei II. 
Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább  

építi a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben  

(vagy videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a színész munkáját, annak  

összetevőit tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett  

előadás egészének megbeszéléséről sem szabad továbbra sem elfeledkezni. 

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában 

- A testtartás, a mimika, gesztusok mint a színészi kifejezés alapjai 

- A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje 

- A térköz jelentésteremtő funkciója 

- Hangszín, hanghordozás 

- A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe 

Színészi játék 
- Alkat és színészi karakter 

- Színpadi szerepkörök 

- Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok 

- A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, ironikus  

játékmódig 

- A színészi jelenlét 

- Színészi szerepformálási módok 

Jelmezek 
- A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig) 

- A jelmezek kor- és helyszínjelző szerepe 

- Színek és formák a jelmezekben 

- A jelmezek karakterábrázoló képessége 

- A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján 

- Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 

- Átöltözések, jelmezváltások 

- Álöltözetek, álarcok, maszkok 

Szereplők a jelenetekben 
- Kapcsolat- és szituációteremtés a színészi játék segítségével 

- A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 

- Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai 

- A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei 

- Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 
- a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

- alkat és színészi karakter fogalmát 

- a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

- a színészi játékstílus fogalmát 

- a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal 

- a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 
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- a színészi jelenlét fogalmát 

- a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

- a szituációteremtés legfőbb formái 

- a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

- a rendezői koncepció fogalmát 

- a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

- a színházi stílus fogalmát 

 

Legyenek képesek 
- egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

- érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

- felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit 

- érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése történik 

- felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét 

- felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait 

- érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni a feszültségkeltés  

legalapvetőbb formáit 

- felismerni egy-egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák  

összetevőit, a problémáihoz való különféle - emberi viszonyok sajátosságait 

- érzékelni egy-egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi  

viszonyokat, továbbá azt, hogy milyen - viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket és  

az előadás egészét 

- érzékelni egy-egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 

- felismerni egy-egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy-egy konkrét előadás  

elemzésében 

 

Fejlessze a tanulók 

- színházi előadás elemző képességét 

- képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

- képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

- képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

- képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

 

Ösztönözze a tanulókat 

- értékes élő színházi előadások megtekintésére 

- a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására 

- saját színházi előadás létrehozására 

- színházi tárgyú szakirodalom olvasására 

Tananyag 

Színházi előadások komplex elemzése 
Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban egy- 

egy élőben vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a diákok  

tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy ismereteik alkalmasak színházi előadások  

elemzésére, értelmezésére, értékelésére. 

A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni.  

Természetesen a konkrét elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a  

szempontok, amelyek az adott előadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek azok,  

amelyek annyira lényegtelenek az adott előadás működése szempontjából, hogy szóba sem  

kell őket hozni. 



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

348  

 

Elemző beszélgetések előadásokról  

Az alapanyag 
- Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag) 

- Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás  

megformálására 

Dramaturgia 

- Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások,  

vendégszövegek - ezek alkalmazásának célja) 

- Az előadás felépítése, szervező elvei, a jelenetek logikai kapcsolata 

- Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra 

- Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe 

- Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra 

A tér 

- Az előadás színházi tere (a nagyszínpadtól a szobaszínházig) 

- A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig) 

- Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra 

- Játéktér és díszletvilág 

- Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motívumok,  

figurák; meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése) 

Tárgyak, kellékek 

- A tér berendezésének szerepe a játékban 

- Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a hozzájuk  

kapcsolódó jelentések) 

- Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása 

- Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai 

- A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkező motívumok 

- A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra 

Zajok, zenék 

- Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban 

- Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az előadás  

jelentésére 

- Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) - ezek illeszkedése a játékstílushoz 

- A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló  

alkotórész) 

- A zene és az előadás műfajának összefüggései 

Jelmezek 

- A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe 

- Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére 

- Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje 

- Átöltözések, ruhaváltások, ezek funkciói 

- A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat  

közvetítő szerepe 

- A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a  

szereplők viselkedésére, az előadás játékstílusára 

A szereplők jellemzése szavak nélkül 
- Amit még az előtt tudunk az egyes figurákról, hogy megmozdulnának, megszólalnának 

- Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra,  

összefüggésük az előadás műfajával, stílusával 
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- A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben 

- A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre 

- A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás játékstílusával 

- A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk jellegéről,  

változásáról 

A mozgások szerepe az előadásban 

- Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás más  

kifejező eszközeivel 

- A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a produkció  

stílusára 

 

Színészi játék 

- Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára 

- Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára 

- A színész mimikája, gesztuskészlete 

- A színész hanghordozása, beszédmódja 

- A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező szerepe 

- A színész figura át teremtő eszközei 

- Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho-fizika jellemzésén át a szerep és a  

színész közti távolság érzékeltetéséig) 

Az előadás stílusa 
- A jelenetek szervező elvei 

- Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei) 

- A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban 

- Az előadásban megjelenő színházi eszközök, kifejezésmódok 

- Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

- a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy-egy konkrét előadás elemzésében 

 

Legyenek képesek 
- színházi előadás elemzésére 

- az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

- a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

- a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

- a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
- a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl. szövegmondás, mozdulat, gesztus,  

mimika, akció, zenei- és látványelemek), 

- a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait,  

felhasználási lehetőségeit, 

- a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl. drámai  

formák, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait,  

kapcsolódásukat, 

- az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői  

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

Legyenek képesek 
- egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl. alapanyag, tér, jelmez, zene,  

világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának felismerésére 

- a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve  



PEDAGÓGIAI PROGRAM HON Alapfokú Művészeti Iskola 
 

  
   

 

350  

formai) konvenciórendszer szerint 

- saját színházi tevékenységében - a megismert fogalmi készlet alapján - tudjon érvelni az  

általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 

- egy-egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától,  

összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 
Színházismeret 

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 

szóbeli 15 perc 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 
Előadáselemző dolgozat (5-8 oldal) 

Szabadon választott - a vizsga évében - készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot a  

továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,  

és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát  

szervező intézménynek. 

A dolgozatnak ki kell térnie: 

- az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 

- a tér és a térhasználat sajátosságaira, 

- a jelmezek jellegére és funkciójára 

- a tárgyak, kellékek szerepére 

- az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 

- az előadás felépítésére, ritmusára 

- az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

- a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 

vagy 

Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy - a vizsga évében készült - előadás létrejöttének különböző fázisait (pl. olvasópróba,  

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl. értékelések, a  

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba  

bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba  

hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók,  

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben  

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak  

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

Szóbeli vizsga 
Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által  

megfogalmazott kérdések alapján. 

Szempontjai: 

- a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 

- a tér és a térhasználat sajátosságai 

- a jelmezek jellege és funkciója 

- a tárgyak, kellékek szerepe 

- az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 

- a világítás módja és hatása 

- a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 
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- az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 

- az előadás felépítése, ritmusa 

- a jelenetszervezés sajátosságai 

- a rendezői koncepció megjelenésének módjai 

- az előadás stílusa, műfaja 

- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének  

folyamatában 

A vizsga értékelése 
- Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a választott  

színházi előadásra 

- Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 

- A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 

 

IV.LEGITIMÁCIÓK 
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NYILATKOZAT

A HON Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzatának képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az iskola Pedagógiai programjának
változtatásához éselfogadásához előílt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
A Diákönkormányzat a Pedagógiai programmódosítását 2022.08.29-i ülésén megtárgyalta,

azzal egyetért.

Megyaszó, 2022.08.29.

DÓK vezető

A HON Alapfokú Művészeti Iskola Szülői szervezetének képviseletében ésfelhatalmazása
alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az iskola Pedagógiai programjának megváltoztatásához
éeelfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk.
A Szülői szervezet a Pedagógiai programmódosítását 2022.08.29-i ülésén megtárgyalta, azzal
egyetért.

Megyaszó, 2022.08.29.

zülői szervezet vezetője

A HON Kulturális ésMűvészeti Alapítvány kuratóriumának képviseletében nyilatkozom,
hogy a testület az általa fenntartott HON Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai
programjának módosításait a 2022.08.31 -éntartott ülésén megtárgyalta ésjóváhagyta.

Megyaszó, 2022.08.31.

A Kuratórium elnöke

HON KULTURÁLIS
ÉsMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
3718 Megyaszó. Alkotmány út 2.

Adószám 18441653-2-05
3

Nevelőtestület határozata



A HON ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Nevelőtestületének

6/2022 (08.31.) számúhatározata

a HON Alapfokú Művészeti Iskola 2022.09.01-től bevezetendő módosított Pedagógiai Programjának
elfogadásáról.

A HON Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 70, S (2) a) pontjában foglaltak szerint eljárva a HON AMI 2022. 09.01-től hatályba lépő

módosított Pedagógiai programját megismerte, azt egyhangú igen szavazattal elfogadja.

A jelen határozat annak elfogadásával lép hatályba.

A jelen határozatot kapják:

HON Alapfokú Művészeti Iskola

Irattár

A jelen határozat szabályszerű közlésére a nevelőtestület felkéri az intézmény vezetőjét.

Megyaszó, 2022.augusztus 31.

A kiadmány hiteléül:


