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A pedagógiai program jogszabályi alapjai 

A 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről és módosításai 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 
Az Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 
(VI.10.) MKM rendelet 
A 23/2006. (V.24.) OM rendelet 
A 3/2011.(I. 26) EMMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programja 
Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata.  

1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 
 
1. A köznevelési törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok 
harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati 
tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, 
önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős 
állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 
tehetséggondozás. A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. 
A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és 
szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés 
határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni 
célokat. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a 
tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a 
feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez 
igazodó értékelés jellemzi. A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek 
kötelességei és jogai egységet alkotnak. A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, 
törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a 
bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. A köznevelés rendszerének alapegységei a szakmai 
önállósággal rendelkező intézmények. Munkájuk minőségét, demokratikus és jogszerű működésüket törvényi 
szabályozás és állami ellenőrzés biztosítja. 
 2.  Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti-kulturális műveltség azon 
elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. 
A követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet 
minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 
3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységes alapra az 
iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. 
Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek 
érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és 
a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos 
szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 
óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a 
jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények 
meghatározására is. 
4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és taneszközök 
alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi tantervek kidolgozását, melyeket a 
tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 
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Alapelvek, célok 
 
1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, valamint a 
színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik 
fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú 
művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a 
speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó 
alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás 
valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan 
érvényesüljenek. 
2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott 
művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az 
egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai 
programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak 
meg. 
3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények 
teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.  
A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés megvalósításához, az esztétikai-
művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez. 
A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti 
műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.  
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a 
készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit 
a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 
4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a művészeti ágak 
sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai és 
művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert 
gyakorlatára épül. 

Az iskola szellemisége, saját iskolánk alapvető pedagógiai célkitűzései 

 

A nemes és jövőt meghatározó céloknak, feladatoknak jelen kell lenniük minden magyar művészeti iskolában, 
fontosak a mi iskolánk számára is. Mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai elveket, mint: 

- a művészet embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása, 
- a tanuló személyiségének kibontakoztatása, 
- a foglalkozások során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése, 
- példaadással való nevelés. 

Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy az egyes művészeti ágakbeli tudás elsajátítása mellett, 
a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan 
közeget, ahol a művészet szeretete természetes, értékes tulajdonság. 

Munkánk középpontjában két dolog áll: 

- a gyermek személyiségének a fejlesztése a művészeti oktatáson  keresztül, 
- értékközvetítés. 

E két cél eléréséért tevékenykedünk. A mikéntjére sok lehetőség adódik, mely függ a tantestület a tanulók 
összetételétől, és bizonyos mértékig függ az anyagi lehetőségektől is. A célok azonban világosak, melyek mentén 
tevékenykedni kívánunk. 

  A Hébé elnevezés városunkban és szakmai körökben jól ismert, mintegy védjegyként választottuk az iskola részére is 
az ifjúság görög mitológiai istennőjének nevét. 
Célunk és feladatunk a gyerekek mozgáskultúrájának, egészséges életmódra való igényének kialakítása, a tánckultúra 
iránti érdeklődés felkeltése, kreatív közösségek kialakítása, a tehetségek felismerése. 
Célunk a képzőművészet eszközeivel a művészeti kompetenciákon kívül az ember formálása. 
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Ingatlan híján a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában kialakított önálló épületrészben és az iskola tornatermében, a 
rajzteremben tanítunk. 

 

Tárgyi feltételek: 

A Hébé tánctermében és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermeiben folyik a táncoktatás, az iskola 
szaktantermeiben a grafika oktatása.  
Eszközigény:  
A helyi program bevezetésének feltétele, hogy az egyes tanszakok oktatásához szükséges eszközök rendelkezésre 
álljanak. 
 

a. helyiségek tekintetében a törvényben előírtak rendelkezésre állnak   
- szaktantermek- a művészeti ágaknál meghatározottak szerint  
- igazgatói és ügyviteli iroda  
- gazdasági vezetői iroda 
- nevelőtestületi szoba- 
- szertár- raktár- jelmeztár-  
- porta-  
- előtér, várakozóhely-  
- személyzeti és tanulói WC nemenként  
- öltöző, zuhanyzó-  
- elsősegély helyiség- 
Valamennyi helyiség berendezésénél az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeket, a 
közegészségügyi előírásokat, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi követelményeket figyelembe 
vették. 

b. a helyiségek bútorzata és berendezési tárgyai minimális mértéke, szintén a fenti rendeletben található, 
kiegészítve „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” tárgyi feltételeivel.  

- a táncterem padlózata és a tükörfal 
- balett szőnyeg  
- audio berendezés tartozékokkal 
- berendezett rajzterem  
- tanulói asztalok, székek, tanári asztal, szék, tároló szekrények, tábla, magnetofon, video, televízió, diavetítő, 

vetítőállvány és vászon, írásvetítő, sötétítő függönyök, ruhatároló a folyosókon a tanuló létszámnak megfelelően 
és szeméttároló, tárgyasztal, paraván, vízcsap, szárító állvány, zárható vegyszertároló, kéziszerszámok 
rendelkezésre állnak. 

- Egyszerű ritmus és dallam hangszerek  
c. Taneszközök a tantervi programba foglaltak szerint. 
d. Egészség- és munkavédelmi eszközök 
Minden pont esetében a tervezett osztály- és tanulólétszámhoz rendelkezésre állnak, a tanulói létszám majdani 
emelkedésével folyamatos fejlesztés szükséges. 

Személyi feltételek: 
5 fő tanár a moderntánc, néptánc és grafika oktatására, 1 fő, az oktatást közvetlenül segítő iskolatitkár 
Gazdálkodási tevékenység: 
Iskolánk önálló gazdálkodó.  

A művészeti iskolai oktatás célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy 
sokoldalú, zeneileg (is) művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően a művészeti iskola 
pedagógiai programja és helyi tanterve, felépítés szempontjából, követelményközpontú, pedagógia koncepciója 
szerint; tanuló központú. 

Szeretnénk, ha a Hébé Művészeti Iskola a városunk- minél több művészeti ágat magában foglaló- művészeti 
centruma lehetne. 

Segítsük elő:  

• a gyermekek szabadidejének kulturált eltöltését 

• az egészséges életmód, a környezettudatos magatartás iránti igény kialakulását 
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• az esztétikus testmozgás, a helyes testtartás kialakulását 

• a zenei ízlés fejlődését 

• a kreativitás kibontakozását 

• a tánc, a színház, a képzőművészet szimpatizánsainak egymást ismerő és segítő közösségeinek 
kialakulását 

• a fesztiválokra, bemutatókra, versenyekre való felkészülést és utaztatást 

• a tehetségek szakirányú továbbtanulását, az amatőr művészeti csoportokba való szerves beépülést 

•  az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek, értékmegőrző 
formáinak megismerését 

Járuljunk hozzá a megfelelő színpadi kosztümök, díszletek, kiállítások előállítási költségeihez. 
Támogassuk a továbbképzéseket mind az oktatást végzők, mind a kiemelten tehetséges növendékek számára. 
A kedvezőtlen szociális helyzetű, tehetséges növendékek tanulmányait tegyük lehetővé. 
Biztosítsuk: 

Az oktatáshoz nélkülözhetetlen technikai berendezések beszerzését, javítását 

• az oktatás megfelelő helyszínét 

• a működéshez szükséges propaganda –anyagok pénzügyi fedezetét. 
Feladatunk az e célok megvalósítását segítô eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. 

 
 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 
 
1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés közötti 
összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a 
világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő.  
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek 
élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A 
művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 
2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti 
nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül 
ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a 
zeneművészetben, táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben 
ötvöződnek. 
3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás 
az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 
4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 
alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, 
magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői. 
5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az alkotó-
alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 
6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, 
vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődését. 
 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, normáinak, elvárásainak is 
jelentős szerepe van. A művészet- tanítás során kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, illetve kis 
létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős, személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó lehet a tanuló 
fejlődésében. 

A gyermekek kezdeti motivációja a tanulás során gyakran a tanítási személyiség kiválasztásán alapszik. Később ezt 
megerősíti, vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az elvárásoknak való megfelelés eredményessége. Minden 
tanítványunkkal egyénileg is foglalkozhatunk, mivel erre alkalmat teremthet sajátos oktatási formánk. A 
közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, ill. a közösen elvégzett 
eredményes munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink. Mindez integráltan jelenik meg a különböző 
szakmai foglalkozások során. 

Az erős kötődés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen befolyásolja a grafika-, 
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színművészet- és tánctanulás eredményességét. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a munkáltató felelőssége a 
pedagógusok alkalmazásában, munkájának ellenőrzésében. Különösen fontos ezt hangsúlyoznunk azért, mert a 
pedagóguspályára felkészítő felsőoktatási intézmények közül egyedül a művészetiben nincs pedagógiai alkalmassági 
vizsgálat. A kiváló gyakorlati és elméleti tudás - mely oktatási szempontból nélkülözhetetlen, még senkit nem tett 
automatikusan kiváló tanárrá. 

 

Feladataink a személyiségfejlesztés során: 

� Pozitív erkölcsi normák kialakítása 

� Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása 

� A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatás 

� A közösséggel és önmagával kapcsolatos helyes érzelmek kialakítása 

� A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság kialakítása 

� Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, értékeléssel. Helyes 
önértékelés kialakítása. 

� A sikerek és kudarcok közös feldolgozás, megbeszélése a szülők bevonásával. 

� A helyes gyakorlás - mint az eredményesség egyik záloga - megtanítása, fejlesztése, motiválása. 

� Az esztétikai érzés, ízlés fejlesztése, formálása. 

� Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. A művészet által elérhető öröm, élmény 
bemutatásának fejlesztése, a szereplési szorongás leküzdésnek segítése. 

Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a pedagógia sajátos eszközeit is felhasználjuk a 
kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. Feladataink eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők 
segítségére, a velük való jó kapcsolat kialakítására és fenntartására. 

A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos módszerek 

Közvetlen; amikor a nevelő személyes kapcsolat révén hat a tanulóra 

� Követelés 

� Gyakoroltatás 

� Segítségadás 

� Ellenőrzés 

� Ösztönzés 

� Elbeszélgetés 

� A nevelő személyes példaadása 

Közvetett; amikor a nevelő hatása a tanulói közösségen keresztül érvényesül 

� Közösségi tevékenység szervezése 

� Hagyományápolás 

� Nevelők és tanulók együttes, közös tevékenysége 

� Követendő minták kiemelése, felismertetése 

� Felvilágosítás 

� Vita 

Ennek eszközei: 
- órai bejegyzés az ellenőrzőbe 
- rendszeres összevont szülői értekezlet, a gyermekek teljesítményének, szereplési szituációk közös 

megélése és feldolgozása, a fejlődési ütem, a személyes problémák megbeszélése, a megoldások 
közös keresése, 

- szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére 

- családlátogatás, szociális és kulturális helyzet felmérésére 
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- a szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 
szervezésébe, megvalósításába. 

 

1.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A versenyek, fesztiválok, találkozók pedagógiai funkciója 

 
- A rendezvényekre való felkészülés nagy lendületet ad a növendékeknek. A legkiválóbbaknál (országos 

döntőbe jutottaknál, helyezetteknél), jóval szélesebb rétegre terjed ki. Mozgósítja az érintett tanszak 
növendékeit. 

- A rendezvények – különösképpen az országos szint – módot adnak a legtehetségesebbek „kiugratására”, 
megismerésükre, pályájuk féltő gondossággal való figyelemmel kísérésére. Szereplési rutin, koncentráció, 
állóképesség megszerzésére teremtenek nagyszerű lehetőséget. A legtehetségesebb növendékek 
kiválasztásán, kiemelésén túl lehetőség nyílik a művészeti pályán való eredményes előrehaladásuk segítésére. 

- A rendezvény haszna, hogy a tanulókat fokozott – felfokozott – teljesítményre serkenti, megerősíti azt a 
tudatot, hogy eredmény csak komoly munkával érhető el, hogy a tanulást nehezítő tényezők /kevés 
szabadidő, az eszközök minősége, a felkészülés körülményei stb./ leküzdése nemes cél, hogy a felkészülés 
során befektetett többletmunka mindenképpen nyereség. 

- A szakmailag és lelkileg jól felkészített növendékeknek az szerez igazán nagy örömet, ha közönség előtt 
önmaga legjobb szintjén produkál, ha tudását egy-egy verseny vagy fesztivál nyilvános keretei között 
megmutathatja.  

- A fesztiválok, találkozók a szakma legalapvetőbb tudnivalóinak elsajátítását segítik. 
- Az országos rendezvények az érintett terület pedagógusainak módot adnak egy-egy „műfaj” pedagógiai 

eredményeinek felmérésére, a rendezvények között megtett út értékelésére, a helyzetelemzés alapján a 
feladatok kitűzésére. A felkészítő és érdeklődő tanárok részére tehát továbbképzéssel felérő szakmai 
értékelés, a látottak és hallottak alapján az egész tanszak számára országos továbbképzési lehetőség. Már az 
országos fórumot megelőző válogatók során az adott művészeti intézmény, megye tennivalóit meghatározza, 
felhívja a figyelmet az iskola, a terület eredményeire, gondjaira. 

A tanulók személyiségének a zene és a tánc, valamint a társművészetek által való gazdagítása mellett iskolánkban 
kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi műfajok, a társas táncos és képzőművészeti formák művelésére. Ennek 
adottak a személyi feltételei: kiváló szakmai felkészültségű tanáraink vannak, akik közösséget is tudnak formálni a 
vezetésükre bízott csoportokból. Az egyéni tehetséggondozást mindig összekapcsoljuk az egyéni, a kiscsoportos, a 
formációs jártasság megszerzésével. Arra törekszünk, hogy növendékeink minél nagyobb számban vegyenek részt a 
különböző művészeti csoportok munkájában a közös tánc és komplex színpadi munka páratlan élményéhez jutva. Egy 
csoporthoz tartozás, a közös tanulás és fellépés megerősítően hat az egyéni tánctanulásra, a gyermek 
személyiségének fejlődésére.  
A Hébé Tánccsoport iskolánk reprezentatív együttese, amely számos sikert ért el hazai és külföldi versenyeken és 
fesztiválokon. Az együttes utánpótlásának folyamatos biztosítása, a tehetséges moderntáncos növendékek nevelése, 
az együttes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, illetve a menedzselése kiemelt 
feladata a nevelési programunknak.  
Táncegyüttesünk összefogja az iskolánkban tanuló tehetséges növendékeket. A több korosztályi csoportot összefogó, 
nagy létszámú együttes a próbáit heti egy-két alkalommal tartja. Amennyiben lehetőség van rá, minden évben, a 
tanév befejezése után egyhetes felkészítő tábort szervezünk.  
A tantestület pedagógiai munkájának hatékonysága nagymértékben függ a nevelőközösség egységességétől. Az 
intézmény dolgozói közösségének fejlesztését, erősítését szolgálják az évente rendszeresen ismétlődő  
Hagyományos közös programok: a tantestületi összejövetelek, nyári táborozások, cserekapcsolatok hasonló 
intézményekkel, klubokkal, illetve a Halloween, a karácsony és tanévzáró Hébé Gála utáni baráti találkozók.  

 

1.4. A pedagógusok helyi feladatai, a csoportvezető mester feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok 

legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

• a tanítási órákra való felkészülés, 
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• a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

• különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

• műhelymunka összeállítása, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

• a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

• tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

• felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

• iskolai kulturális, és szabadidős szakmai programok szervezése, 

• szaktanári, segítő feladatok ellátása, 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

• részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

• a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

• tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

• iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

• részvétel a tantestületi értekezleteken, 

• tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

• szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

• osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

A szaktanárt az igazgató bízza meg minden tanév augusztusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe 

véve. 

A csoportvezető szaktanár feladatai és hatásköre 

 

• Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel 

van a személyiségfejlődés jegyeire. 

• Együttműködik az osztály diákjaival, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

munkaközösségével.  

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

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

• Szülői értekezletet tart. 

• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai 

adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a 

tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
1.5.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, a veleszületett vagy szerzett képességeik 
továbbfejlesztése. A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 
átlagtól. A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A kreatív 
gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, 
önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkent mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni 
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védekezés jellemző. A tehetséggondozásban nincs egy igaz út, amely minden gyermek számára járható. Azt, hogy 
milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal foglalkozni, csak bizonyos 
információk birtokában tudjuk megtervezni. Ezek:  

• az érintett gyerek, gyerekek kora  

• milyen szinten állnak, mit tudnak? 

• milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük?  

• mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani?  

• mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására?  
Mindezek tisztázása után a növendék (ek), szülők bevonásával a lehetséges módszereket közösen megválaszthatjuk.  
 
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-közvetítésből áll, sokkal inkább olyan 
folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően. A 
tehetséggondozásban kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusokat megfelelően jutalmazni kell. 

 
1.5.2. A tehetséggondozás feltételei  

 
-a tehetségek kutatása, felismerése;  
-a megfelelő órakeret, illetve a tárgyi-technikai feltételek biztosítása;  
-napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók között;  
-olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat.  
A tanári munka nem csak professzionális szakma, hanem „hivatás”. Azt a pluszt, amitől sokan alkotó művészetnek is 
tekintik -a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott ember egyedi és 
megismételhetetlen. Tantestületünk egységes törekvése a kiemelkedő  
Tehetségek felkutatása, gondozása és felkészítése a művészi pályára.  
 

1.5.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 
A tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes út megtalálása gyakran véletlenek 
sorozatán át vezet. A tehetség önmagában azonban nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez 
kitartás, szorgalom, akaraterő, türelem és gondos gyakorlás szükséges. 
A képességvizsgálat során megkíséreljük felismerni az alapvető adottságok, képességek szintjét. (Hallás, ritmusérzék, 
értelmi fejlettség.) A helyesen végzett korai fejlesztéssel (kiselőképző, előképző), melyet az érvényes szabályok miatt 
csak korlátozott mértékben tudunk végezni, csökkenthetőek ezek a hátrányok. A korai fejlesztés során játékos 
formában az életkori sajátosságoknak megfelelően ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, képességeit, ezek 
fejleszthetőségét. Így a kiválasztásra és korrekcióra is jobb, több lehetőség adódik, a gyermek személyiségének 
sérülése nélkül. 
A főtárgy kiválasztása a tanulók és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz. (Egyéni érdeklődés, kisvárosban 
az ismerős, ill. szimpatikus tanár szerinti választás, egyéni benyomások, vagy emlékek a szülők részéről, stb.,) Ez nem 
mindig találkozik a megfelelő fizikai és szellemi adottságokkal. Minden művészeti ág tanulásához más-más adottság 
szükséges. Tereljük abba az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődésük, a 
tanulás eredményessége szempontjából. Nem csupán a technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem mindazon - a 
program bevezetőjében leírt - célok elérése, mely által egészségesebb, harmonikusabb felnőttekké válhatnak 
tanítványaink. 
Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint kiemelkedő talentumokkal. 
Felelősségünk és feladatunk az átlagos, vagy gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás is. A szorongásos, 
tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek fejlesztése is ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő 
tehetségek gondozása.(A szeretet felelőssége nem tesz különbséget az egy, vagy öt talentum elrejtése vagy 
kamatoztatása között.) 
Az önkéntesség elve a tanulásban úgy érvényesül, hogy az élmény, mint örömforrás eléréséhez az egyéni adottságok, 
a tehetség fejlesztéséhez programunk segítséget nyújt, de az abban foglaltakat a pedagógiai folyamatban részt 
vevőknek vállalniuk kell. Ennek érdekében nem teszünk különbséget a minimálisan elvárható teljesítmény szintjén a 
tanulók között, azonban az értékelés tükrözi (érdemjegy; szorgalomértékelés írásban és szóban) az egyéni 
teljesítmény és előmenetel különbözőségét. 
Felkészítés felsőbb tanulmányokra 
Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló művészeti pályára szeretne lépni. Ehhez az 



12 
 

iskola a feltételeket így biztosítja: 
� elméleti felkészítés a felvételit megelőző két évben 
� a felvételi évében heti 1x45perces + egyéni főtárgy óra 
� a felvételizők rendszeres megtekintése; szakértő, szaktanácsadó bevonása 
� otthoni gyakorlás további segítése 
� előzetes bemutatkozásokra való felkészítés és elkísérés 

 
1.5.4. Tanulmányi versenyek 

 
A szaktárgyi versenyeket tantárgyanként hirdeti meg az Oktatási Minisztérium. Ennek megfelelően a versenyekre 
felkészítés alkalmazkodik ehhez a ciklushoz. 
A művészeti pályára készülő tanuló részvétele mindenképpen kívánatos. A versenyek előkészítése során törekszünk 
arra, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók minél nagyobb számban, de önkéntes alapon mérhessék meg a 
tudásukat. Ezért a versenyek válogatói előtt rendezünk: 

� növendék- bemutatókat, közös órát (szülők bevonásával) 
� tanszaki bemutatókat 
� házi bemutatót 

Majd ezt követően választjuk ki, azokat a tanulókat, akik a területi, megyei válogatókra eljuthatnak. 
A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán a kiemelkedő teljesítmény elérését célozhatja meg. A 
tehetséggondozásnak összhangban kell lennie az alapvető személyiségfejlesztési célkitűzésekkel is. 
 

1.5.5. Tehetségkutatás és gondozás a művészeti iskolában 
Az alapfokú művészeti iskolák eleve tehetséggondozó intézmények. Már a növendékfelvétel is egyéni, szülői ambíció 
alapján felvételi vizsgával, illetve meghallgatással 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 zene nagy hatással van a személyiségre, alakítóan hat a lélekre. Éppen ezért a nevelésben igen nagy 
szükség van rá. 
A tehetség adottságok formájában nyilatkozik meg a tanulás előtti korban. Ezt a adottságot kell felismernünk, 
felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész személyiségét, értelmi, kombinációs és asszociatív képességét, 
kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, temperamentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét, aktivitását. 
A zenei nehézségek közül megfigyeljük a ritmus-és metrum érzékét, hallásának pontosságát, differenciáltságát, ezen 
kívül mozgáskészségét, muzikalitását. E megfigyelések összegzése után is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a 
gyermek  tehetségéről. Igazán csak a 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 nem lehet teremteni. A talajt, a lehetőséget lehet teremteni, ahol a tehetség kibontakozhat, 
kialakulhat.” (Neuhaus) 
 
Tehetségkutatásunk többlépcsős, szorosan összekapcsolódik a tehetséggondozással, nincs lezárva tehát a gyerek 
művészeti iskolába való felvételével. Igen fontos, hogy minél hamarabb kiválasztódjanak a tehetségesnek tűnő 
gyerekek, beiratkozzanak a művészeti iskolába, mert így hamar szakember vezetheti őket tovább. Csak így válhat 
természetessé, hogy a művészeti ágak tanulása egyenrangú fontosságúvá váljék közismereti iskolával. 
A tanulás folyamán kitűnő tehetségeket egyéni foglalkozással, magasabb óraszámban foglalkoztatjuk a fenntartó 
engedélyével és külön finanszírozásával 
Feladatok a kiválasztásnál: 
 

- Állandó jó kapcsolat az óvónőkkel és iskolai szaktanárokkal, akik motiválhatják a gyerekeket. 
- Hangverseny- és egyéb bemutatók az óvodában, iskolai tanórákon,  kicsik részvételével kicsik számára. 
- Kiselőképző, előképző-, csoportokkal való foglalkozás (egy-két év alatt sok minden kiderül) 
- A további években is lehet átirányítani más művészeti ágra (az egyben már gondozás is). 
- A tanulási folyamat közben kell kiemelni a rendkívüli  tehetségeket. (magasabb óraszám, stb.) 
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1.5.6. A tehetséggondozás feltételei, területei, feladatai, gondjai: 
 

- Legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 
- Szoros kapcsolattartás a gyakorlati és elmélettanárok között. 
- Tanárképzés, tanári továbbképzés. 
- eszközök minősége, mennyisége, karbantartása, körülmények 
- Szakértői testület  
- Tanulmányi versenyek, elméleti versenyek, találkozók, fesztiválok, hangversenyek, fórumok, kurzusok, 

továbbképzések. 
- a kiemelkedően tehetséges gyerekek egyéni vagy kis csoportos plusz képzését a fenntartó alapítvány 

kuratóriumának engedélyével és anyagi támogatásával tudjuk biztosítani. 
Növendékeink országos versenyeken, fesztiválokon, bemutatótok elért sikerei szakirányú középiskolákba való sikeres 
felvételijük jelzi munkánk eredményességét. 
 
A tanári munka értékelése igen fontos része a tehetséggondozásnak. Nélkülünk nem működhetne ez a munka! A 
tanárok továbbképzése is a tehetséggondozás fontos alapkérdése. 
 
A tehetségek csak olyan feltételek mellett bontakozhatnak ki, műértővé csak ott válik az ember, ahol a társadalmat 
áthatja a kulturális értékek, a művészetek, a zene szeretete. 
 

1.5.7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
Iskolánk térítési díjkedvezménnyel, díjfizetés alóli mentesítéssel, egyedi támogatásokkal segíti a szociálisan hátrányos 

helyzetű növendékek képzését 

 

 

1.6.  Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Programunk alapvető céljainak megvalósításához (az önismeret, a kapcsolatteremtési képesség, a kommunikációs 
készség, a figyelem és a memóriafejlesztés, stb.) elengedhetetlenül szükséges a szülőkkel való egyéni kapcsolattartás, 
együttműködés. Szükség van a szülői segítségnyújtásra ahhoz is, hogy a problémákat a kellő időben felismerjük és 
együttesen találjuk meg az optimális megoldást. Ezért elengedhetetlen az iskola és a család jó kapcsolatának 
kialakítása, fenntartása. Eredményes művészeti nevelés csak a pedagógus- tanuló- szülő hármas együttműködésének 
harmóniájában valósulhat meg. Ez ad módot arra, hogy azok a tanulók, akik átlagos, vagy szerényebb képességgel 
rendelkeznek, a tantervi követelmények elvárható szintű teljesítése mellett örömmel és felelősséggel vegyenek részt 
a művészeti nevelésben. 
 

1.6. 1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 
A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai  
Pedagógiai munkánk során a jövőben fokozottabban szeretnénk figyelembe venni a tanulók és szüleik elvárásait.  
Iskolánkban diákönkormányzat nem működik. 
Elsősorban a Halloween, a Karácsony, a Hébé Gála rendezvény szervezésében, lebonyolításában és a nyári tábor 
munkájában számítunk a diákok segítségére.  
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott alkalmi 
képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  
A tanulókat az iskola életéről, illetve az aktuális feladatokról, a főtárgyi szaktanár és az iskolatitkár folyamatosan 
tájékoztatja.  
 

Oly módon szükséges alakítani a tanítás menetét (egyénre szabott tantervi követelmények a tanév során, a tantervi 
kereteken belül), hogy a tanulók különböző képességeinek az megfeleljen. Ezáltal megelőzhető a kudarcélmény 
kialakulása. 

A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi elvárásokat, a fejlődés ütemét, a 
beszámoltatás, a szereplések módját, időpontját. Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi felelősséggel pedagógiai 
munkáját, ha felhívja a tanuló és a szülő figyelmét arra, hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek 
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harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, követelményekhez. Így pl. része a művészeti nevelésnek a szereplés, 
melyre a felkészítést különösen körültekintően, annak minden mozzanatára figyelemmel kell kialakítania a 
pedagógusnak, növendéke személyiségének ismeretében. 

A tanulás során olyan speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, amelyek az egyes művészeti szakok 
műveléséhez nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor gyakran jelenthet segítséget, ha a tanult művészeti ágon nehezen 
fejlődő, de tanulásra alkalmas tanulót másik ágra irányítunk. 

A pedagógus felelőssége arra is kiterjed, hogy a tanulásban egyénenként és esetenként mutatkozó megfelelő 
alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára úgy jelezze, hogy a növendék azt megértse, minél kisebb 
kudarcélményt jelentsen számára. 
 

 

1.6.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 
Szülők és a pedagógusok együttműködésének formái  
Tanáronkénti szülői bemutatók, nyílt órák feladata:  
-a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  
-a szülők tájékoztatása gyermekük tanulmányi előmeneteléről,  
-a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az igazgatósághoz.  
Gyakorisága: tanévenként legalább egy alkalommal, lehetőleg januárban.  
A szülői bemutatón, nyílt órán részt vesz az igazgató vagy helyettese. 
 
Írásbeli tájékoztató  
Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival összefüggő  
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy tanszaki programokról.  
Eszköze: a tájékoztató füzet, a postával kézbesített levél, a faliújság, email, facebook (és egyéb közösségi oldalak).  
 
Iskolai rendezvények, bemutatók  
A művészeti iskolai tanulás egyik legfontosabb része, hogy a megtanult darabokat,  
műveket a növendékek közönség előtt is bemutathassák. Nyílt óráinkat, bemutatóinkat, Gála előadásunkat az 
évnyitó, évzáró ünnepélyeket, az iskola nagyobb termeiben és a Művelődési Házban tartjuk.  
Ezek az alkalmak a tanárok, a növendékek és a szülők számára is fontos események. Számos esetben kérik tanulóink 
közreműködését ünnepélyeken, bemutatókon, hangversenyeken a város iskoláiban, intézményeiben. Különösen 
fontosak számunkra a társiskolákkal közösen szervezett bemutatóink.  
 
Versenyekre, fellépésekre való szülői kíséret  
Ha egy tehetséges növendék versenyre készül, a tanára értesíti erről a szülőket. A felkészülés időszakában intenzívebb 
kapcsolatra van szükség, ami többletmunkát ró diákra, tanárra, szülőre egyaránt. A heti 3x60 vagy 2x90 perces órákon 
kívül több foglalkozásra is szükség lehet, pl. egyéni próba miatt. Ez csak a szülők segítségével lehetséges. Az esetleges 
előadás-helyszínre történő utazáskor is számítunk a szülők segítségére.  
 
Alkalmi beszélgetések, telefonos kapcsolattartás  
Iskolánkban egyéni órarend szerint tanítanak a főtárgy tanárok. Emiatt nincs csengetési rend, a tanulók megadott 
időpontra történő megérkezését a szülőkre bízzuk, akik elkísérik gyermekeiket, unokájukat. Az iskola aulájában és a 
folyosókon székek, padok vannak, ahol a szülők, nagyszülők, testvérek várakozhatnak. Ez a kisebb gyermekeknél 
természetes kapcsolatot teremt a tanár és a szülő között. A nagyobb növendékek esetében, akik már önállóan járnak 
az iskolai foglalkozásokra, email, facebook, honlap, mobiltelefonok segítenek a rendszeres kapcsolattartásban.  
 
A szülői szervezet működése  
Az iskola szülői szervezete hosszú évek óta hatékonyan segíti az iskolavezetés munkáját.  
A szülői szervezet tagjai segítik az iskolai programok lebonyolítását, aktívan közreműködnek támogatók 
felkutatásában, az iskolai rendezvények szervezésében. A szülők a kérdéseiket, a véleményüket, a javaslataikat szóban 
vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  
A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők jogait és kötelességeit, de ezek a keretek önmagukban nem 
elégségesek az eredményes neveléshez. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel olyan harmonikus kapcsolatot alakítsunk 
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ki, melynek során a szülők ránk bízott gyermekeik művészeti nevelésébe bekapcsolódhatnak, felkészültségüktől 
függetlenül. 
 
Ennek eszközei lehetnek: 

� Órai bejegyzés az ellenőrzőbe, melyet a szülőknek láttamozniuk kell. 
� Hasznos a rendszeres szülői értekezlet. (A gyermeknek szereplési lehetőségével egybeköthető a szülői 

értekezlet.) Ennek során lehetőség nyílik a személyes problémák, felmerülő kérdések megbeszélésére, nyomon 
követhető a gyermek előmenetele, fejlődése, viszonya a tanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz. 

� Tájékoztatás az iskola fontos művészeti, pedagógiai eseményeiről, koncertekről, bemutatókról, a szülőt a 
családot érintő változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről. 

� Hasznos, ha a szülőt megkérjük egy-egy óra látogatására, előzetes időpont egyeztetése után. Ennek során a 
szülő személyesen tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, ill. választott tárgyak tanóráinak, foglalkozásának 
menetét. Amennyiben képes gyermekével rendszeresen foglalkozni, az lehetőséget kínál arra, hogy megbeszéljük, 
hogyan segítse gyermekét az otthoni eredményes gyakorlásban. 
 

Szülő és tanuló együttműködése 

 A pedagógusnak fel kell készítenie a szülőt arra, hogy a tanulás során nélkülözhetetlen mindennapos otthoni 
gyakorlást hogyan tudja figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Fontos eszköz ehhez a művészeti iskolai ellenőrző, melynek 
gondos vezetésével mind a tanórai munka, mind az otthoni felkészülés jól nyomon követhető. 
 

1.7. A tanulmányok alatti vizsga, vizsgaszabályzat 
 

 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• osztályozó vizsgákra, 

• különbözeti vizsgákra, 

• javítóvizsgákra 

vonatkozik. 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga 

letételét írja elő.  

 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

2. Az intézmény helyi tanterve 

 
Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámaik, a 

tanszakok tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei 
 
Fogalmak: 
Tanszak 



16 
 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai alapján rendezett 
csoportja.  
 
Tantárgy 
A művészeti ágon belül választott tantervi program. 
 
Főtárgy 
Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 
 
Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 
A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 
 
Választható tantárgy 
A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 
 
Óraterv 
A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és évfolyamok szerint. Az 
óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves órakeretet megtartva didaktikailag 
indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat.  
 
Tantervi program 
Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. Funkciója az oktatási folyamat 
tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi egységeinek meghatározása.  
 
Tantervi tananyagtartalom 
A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a tantervi tartalmat, amely 
részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, 
személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait 
jelentik, összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.  
Taneszköz 
Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás 
céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs 
eszközök, tanulói munkaeszközök), nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok 
és egyéb eszközök). 
 
Vizsgakövetelmények 
Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas kritériumrendszer az 
oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú művészetoktatási intézményeket érintően a jogszabályban 
rögzített a művészeti alapvizsga és záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjára épülnek. 

 
 

2.1. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 

2.1.1.  MODERN- KORTÁRSTÁNC TANSZAK / MODERNTÁNC 
A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

 
AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és 
mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, 
hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 
nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 
Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 
 



17 
 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony 
tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 
gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, 
folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és 
továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és 
különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
 
3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr 
táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és 
megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség 
megszerzésére. 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJELSZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Fejlessze 
– a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 
– testi-lelki állóképességét, 
– kapcsolatteremtő képességét. 
 
Neveljen 
– egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 
– táncművészetet értő közönséget, 
– táncot szerető fiatalokat. 
 
Készítsen fel 
– a szakirányú továbbtanulásra. 
 
Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára 
irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése. 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte és a vizsgára jelentkezett.  
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát 
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 
követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – a versenyfelhívásban 
meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból megszerzett művészeti 
záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 
 
4. Előrehozott vizsga  
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a 
tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett 
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 
Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 
 
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.  
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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.  

A táncképzés szakai iskolánkban: 

- modern- kortárstánc szak 

- néptánc szak 
A képzés struktúrája, tanszakai 

A képzés ideje: 12 év 

Az évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 
A Modern-kortárstánc tanszak tantárgyai és azok óraszámai 

ÓRATERV 

            É V F O L Y A     M    O K   

Moderntánc 
Tantárgyak 

Előképző  Alapfok      Továbbképző    

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

Táncelőkészítő 
gimnasztika 

 
4 

 
4 

          

Esztétikus 
testképzés 

  1 2     
 

    

Jazz technika     4 4 4      

Graham-technika         1-2 1-2   

Limón-technika           1-2 1-2 

Kontakt technika         1-2 1-2   
Improvizáció         1 1 1 1 
Kompozíció           1 1 
Tánctörténet         1 1   

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 

            É V F O L Y A     M    O K   

Kortárstánc 
Tantárgyak 

Előképző  Alapfok      Továbbképző    

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

Kreatív 
gyermektánc 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

        

Kortárstánc 1.     4 4 4 4     

Kortárstánc 2.         1-2 1-2 1-2 1-2 

Graham- vagy 
Limón-technika 

        1-2 1-2   

Kontakt techinka         1 1 1-2 1-2 

Improvizáció           1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 2 2 2 2 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 
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Intézményünkben a moderntánc oktatásának feltételei adottak. 
 
Tananyag: 
Kötelező tantárgyak, moderntánc: 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Esztétikus testképzés 
Jazz-technika 
Graham-t echnika 
Limón- technika 
Kontakt-technika 
Modern jazz-technika 
Improvizáció 
Kompozíció 
Tánctörténet 
 
MODERN TÁNC TANSZAK 

 
CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A modern tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása mellett fejlessze a tanuló 
önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a személyiségét.  
 
Feladata 
Ismertesse meg a tanulóval  
– a modern táncművészet főbb irányzatait, 
– az irányzatok technikai alapelemeit,  
– a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,  
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait,  
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.  
Fejlessze a tanuló  
– technikai adottságait, 
– mozgásmemóriáját, 
– koncentrálóképességét, 
– muzikalitását, 
– tér- és formaérzékét, 
– előadói készségét, 
– személyiségét, 
– kapcsolatteremtő képességét.  
Alakítsa ki a tanulóban  
– a modern táncművészet iránti nyitottságot, 
– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 
– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát,  
– a rendszeres munka igényét, 
– az önálló gondolkodás igényét, 
– az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanulót  
– az igényes munkára,  
– tánc és színházi események látogatására,  
– érzelmi nyitottságra,  
– egészséges életmódra. 
Adjon teret  
– a tanuló fantáziájának kibontakozására,  
– a kreativitás megnyilvánulására,  
– az improvizációs készség kibontására.  
Irányítsa a tanulót  
– szakirányú továbbtanulásra,  
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
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Esztétikus testképzés 
A tanuló ismerje 
– a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,  
– a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,  
– a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.  
Legyen képes  
– a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására,  
– a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,  
– a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.  
 

Jazz-technika  
A tanuló ismerje  
– a tanult technika mozgásanyagát,  
– a contraction és release tudatos használatát, 
– a technika stílusát és előadásmódját.  
Legyen képes  
– a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni,  
– a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák előadására. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

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

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

Modern jazz-technika  
A tanuló ismerje  
– a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,  
– a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.  
Legyen képes  
– a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,  
– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra,  
– a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére.  

 
Tánctörténet 
A tanuló ismerje  
– az adott évfolyam tananyagát: 

= a táncművészet kimagasló alapműveit,  
= nagy egyéniségeinek munkásságát,  
= az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat.  

Legyen képes  
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,  
– a múlt és jelen értékeinek befogadására,  
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– a társművészetek iránti érdeklődésre.  
 

A TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz-technika 35–40 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy 
csoportos formában, önállóan mutatnak be.  
 
Jazz-technika 
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 
– fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 
– mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,  
– törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,  
– alulról indított testhullámok – body roll, 
– fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 
– release – contraction használata, törzsfordításban, 
– karnyújtások törzsdöntésben, contraction – release végzésével. 
Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok – Giordano tréning 
– homorítás – contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 
– ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,  
– törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 
– törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 
Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
– a bemutatott tananyag pontos ismerete, 
– a gyakorlatok technikai biztonsága,  
– a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 
– a kontrakció és a release tudatos használata. 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 10 perc 
  
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 
– Graham-technika, vagy  
– Limón-technika, vagy  
– Kontakt-technika, vagy  
– Modern jazz-technika 35–40 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 
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Tánctörténet 
– a köznapi és művészi mozgás,  
– a tánc és a társművészetek,  
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 
– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),  
– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 
– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 
– romantikus balettek,  
– klasszikus balettek,  
– modern tánc, 
– folklórizmus, 
– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma  
 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy 
csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
 
A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 
 
Graham-technika  
Talajon végzett gyakorlatok  
– bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző testhelyzetekben. 
Álló középgyakorlatok  
– brushes, weight shift, suspension – testsúlyáthelyezések, plié, contraction – release alkalmazásával. 
Diagonális – haladó gyakorlatok 
– walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip – ugrások haladva. 
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 
Limón-technika  
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben  
– a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak összekötése folyamatos mozgással. 
Talajgyakorlatok ülő helyzetben 
– a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, 
rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.  
Álló középgyakorlatok  
– átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié – relevével, lendülések, suspension és oppozició kiemelése. 
Diagonális – haladó gyakorlatok: 
– folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő átugrások alkalmazásával. 
 
Modern jazz-technika  
Bázisgyakorlatok  
– paralel – en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, 
battemen tendu jeté,  
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, frappé, adagio, grand battement 
jeté.  
Középgyakorlatok  
– rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté. 
Kis allegrok  
– sauté paralel – en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 
Diagonálban haladó gyakorlatok : 
– földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 
Rövid kombináció a tanult anyagból. 
 
Kontakt-technika  
Alaptechnika  
– egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 
– gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre,  
– ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 
Test tudatossági gyakorlatok  
– partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 
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Térben haladó gyakorlatok  
– ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 
 
3. A vizsga értékelése  
 
3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
 
3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:  
– a tanult tananyag pontos bemutatása, 
– a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.  
 
Graham-technikában:  
– a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 
– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.  
 
Limón-technikában:  
– harmonikus, koordinált bemutatás,  
– a stílusnak megfelelő előadásmód,  
– a technika dinamikai változásainak bemutatása.  
 
Jazz-technikában:  
– harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,  
– a zene és a tánc összhangjának megteremtése.  
 
Kontakt-technikában.  
– gördülékeny, puha izomtónus,  
– helyes földhasználat,  
– a partnerrel való felelős együttműködés 

 
2011. szeptember 1-jétől 

 
2.1.1.1.  MODERNTÁNC TANSZAK 

 

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák megjelenési formájának központi 
kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási 
formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés 
lehetőségének megélését 
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. 
Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt 
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az 
évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban 
történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 
Főtárgy: 
Berczik– technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz– technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy: 
Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Limón– technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 
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Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 
Tánctörténet 
Limón– technika 
Választható tantárgyak: 
Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Berczik– technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz– technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Lábán– technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 
Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 
Graham– technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  
 
Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően választható 
tantárgy 

    1–2 1–2   1 1   

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

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
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. 
Minden osztályban heti 4 órát tartunk 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos 
alkalmazása 
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően 
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése és tudatos értelmezése 
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 
 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 
A zenei ízlésformálás  
A tudatos és rendszeres munkára nevelés 
Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 
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A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 
 
Társas kompetenciák 
A csoport és a csoportnorma kialakítása 
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 
A szabálytudat kialakítása 
A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 
A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 
Az egészséges életmódra nevelés 
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 
A környezet megóvásának igénye 
 
Módszerkompetenciák 
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 
A testtudat kialakítása 
A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 
Az ok–okozati összefüggések megértése 
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
A tehetséggondozás és pályaorientáció 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más táncstílusokban és élethelyzetekben 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát 
sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
 
Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Jazz–technika 
Limón–technika 
Művészeti záróvizsga 
Jazz–technika 
Tánctörténet 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 
tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az 
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a 
döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a 
művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni 
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit 
teljesítette 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette 
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Tantárgyak: 

Berczik–Technika 
 
A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az esztétikai törvényszerűségeknek 
megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és 
egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, 
alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 
Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a 
formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az 
alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is 
ráépíthető 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól függetlenített 

mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 
– A formaérzék kialakítása. 
– A légzőizmok működésének tudatosítása. 
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika 

fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás 
fokozása. 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás 
esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő szinten 
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére, együttes, egyidejű 
összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a 
tér mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai 
törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a 
feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, 
mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól függetlenített 

mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 
– A formaérzék kialakítása. 
– A légzőizmok működésének tudatosítása. 
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika 

fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás 
fokozása. 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás 
esztétikai törvényszerűségeit 
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Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű 
összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 
mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás 
esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 
szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek egymástól függetlenített 
mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei 
műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 
– Az alkat optimalizálása. 
– A formaérzék kialakítása. 
– A légzőizmok működésének tudatosítása. 
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika 

fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás 
fokozása. 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás 
esztétikai törvényszerűségeit 
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, 
egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a 
tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai 
törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a 
tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek egymástól függetlenített 

mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

– Az alkat optimalizálása. 
– A formaérzék kialakítása. 
– A légzőizmok működésének tudatosítása. 
– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a kommunikációs képességek fejlesztése. 
– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs technika 

fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás 
fokozása. 

–  Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége. 
 
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 
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Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő ritmushangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök 
 

Kreatív Gyermektánc 
 
A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a különböző játékszabályok 
megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre 
tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és 
az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. 
Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 
kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 
– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 
– A tanuló önfegyelmének növelése 
– A koncentrációkészség növelése 
– A megfigyelőképesség kialakítása 
– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 
– A szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus 
kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a játéktevékenységre. 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A kreativitás fejlesztése 
– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 
– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 
– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 
– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 
– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 
– A megoldási lehetőségek feltérképezése 
– A döntésképesség növelése 
– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 
– A szociális érzékenység fejlesztése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk, akció–reakció) és a 
tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati megvalósítására, az új 
kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
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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 
 
Követelmények: 
A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 
A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával mind egyénileg, mind kis és 
nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és 
a tér új ismereteit. 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 
– A koordinációs készség fejlesztése 
– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 
– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit. Otthonosan mozogjon a 
tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető alkotórészeit. 
A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind 
egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

Jazz–Technika 
 
A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi táncforma. Jellemzői az 
izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 
Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, plasztikus, egészséges testet 
fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs 
készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 
Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs készség fejlesztését 
szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont 
használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris 
jegyeit 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának megéreztetése. 
– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 
– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat alkalmazva. 
– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 
– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 
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– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 
– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 
– A térhasználati képesség, készség kialakítása. 
– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika szakkifejezéseit 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult mozgásanyagból összeállított 
tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazása. 
– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 
– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 
– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása. 
– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 
– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, az izolációs 
technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 
tartalmazzon rövid improvizációs részt is 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazásával, hosszabb időtartalmú 
tréningsorok által. 
 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása. 
Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve. 
A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A testtudat kialakításának 
megalapozása. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és 
gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 
A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során elsajátított gyakorlatokon belül. A 
gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 
– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 
– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 
– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 
– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek figyelembevételével. 
– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a kombinációkban. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és 
gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 
A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek képesség szintjén történő 
alkalmazására, a tudatos munkára 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
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A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 
 
A tanuló legyen képes 
Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire jellemző előadásmód során. Testi 
adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához 
szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 
Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, kombináció harmonikus 
bemutatására és színpadi formában történő előadására 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
 
A vizsga tartalma 
A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló 
lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos 
formában, önállóan mutatnak be. 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók 
Balett és jazz karpozíciók 
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 
A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de bourre, chassé, pivot 
Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu jeté, rond de jambe, developpé, 
enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 
 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok technikai biztonsága 
A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos bővítése. 
– A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések felismertetése által. 
– A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika megismertetése és állandó fejlesztése. 
– A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 
– A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 
– A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 
– A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző szakkifejezéseket 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, a forgások pontos, 
tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz 
kombinációkban is 
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces kombináció bemutatására, 
melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos bővítése. 
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– 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. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző szakkifejezéseket 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására, a forgások pontos, 
tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz 
kombinációkban is 
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces kombináció bemutatására, 
melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 
– A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 
– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs készség fejlesztése. 
– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség fejlesztése. 
– A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése. 
– A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző szakkifejezéseket 
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások 
pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika 
tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces kombináció bemutatására, 
melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése. 
– A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 
– A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs készség fejlesztése. 
– A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség fejlesztése, az 

aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása. 
 
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 
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sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A 
technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes 
felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, 
érzeteit 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek ismeretéről a tanulók egyénileg, 
párosan vagy csoportos formában adnak számot 
Témakörök 
Parallel és en–dehors pozíciók 
Balett és jazz karpozíciók 
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 
A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, pas de bourré, chassé, pivot 
A testsúlyáthelyezések különböző formái 
Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 
Forgások helyben és térben elmozdulva 
Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 
Ötféle ugrásfajta 
A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement tendu jeté, rond de jambe, developpé, 
enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–technika sajátosságainak megfelelően 
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció bemutatása, melyek tartalmaznak rövid 
improvizációs részt is 
 
A vizsga értékelése 
A bemutatott tananyag pontos ismerete 
A gyakorlatok tudatos alkalmazása 
A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 
A művészi előadásmód 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
Kézi dob és dobverő 
 

Limón–Technika 
 
A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő mozgásokra épül, melyben a test 
folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, 
újrafelhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 
gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a többi modern tánctechnikától 
eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó 
gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test 
tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
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– 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. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs egyszerűbb koordinációját, a 
gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 
A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és 
megfelelő energia használatára és a tanult mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 
– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 
– A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 
– A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 
– A gravitáció használatának vizsgálata. 
– A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 
– A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése. 
– A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 
– A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs összetett koordinációját és 
variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek 
végrehajtásának meghatározott szabályait  
A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok kivitelezéséhez 
szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, 
valamint rövid koreográfia meggyőző előadására 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás elveket, a technika jellemző gyakorlatait 
és térhasználatát 
 
A tanuló legyen képes 
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, 
álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és 
érzelmi változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Limón–technika 
Csoportban 30–40 perc  
 
A vizsga tartalma: 
A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással végzett egyszerű majd összetett 
gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban 
történő bemutatása 
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A vizsga értékelése 
A vizsga értékelésének szempontjai:  
A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának megjelenési szintje  
A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 
A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek. 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
 

Tánctörténet 
 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók 
kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó 
terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 
közízlés fejlesztéséhez 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó műveik elemzése során 
komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 
– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális kifejezések, a képzelőerő és 
mozgásmemória fejlesztése 
– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 
– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 
 
Követelmények  
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött eseményeket, 
helyszíneket, műveket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló gondolatok 
megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése. 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó műveik elemzése során 
komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 
– A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális kifejezések, a képzelőerő és 
mozgásmemória fejlesztése. 
– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 
– A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 
 
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 
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Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 
 
A tanuló legyen képes 
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a 
kifejező mozgás szolgálatába állítani 
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 
5–8 perces egyéni beszélgetés 
 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését valamint a 
problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 
Televízió 
Magnetofon 
Diavetítő 
CD–lejátszó 
Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

 
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. 
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A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó technika 
megismertetése. 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi 
ismeretek, a szakterminológia bővítése. 
– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket 
és párhuzamokat. 
– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális 
térhasználatának felismertetése. 
– A diagonális mozgás fejlesztése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer alapelveit, a technika 
alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes 
végrehajtására  
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának fejlesztése, a fogalmi 

ismeretek, a szakterminológia bővítése. 
– A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket 

és párhuzamokat. 
– Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika speciális 

térhasználatának felismertetése. 
– A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 
 
Követelmények  
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer alapelveit, a technika 
alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris szempontból helyes 
végrehajtására 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

Repertoár 
 
A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc repertoárt. Létrehozzák saját egyéni 
alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, 
koreográfiák elemzése során. 
A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások létrehozására és bemutatására. 
Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, stílusérzéküket. 
  
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák elsajátítására és 

minőségi előadására. 
– Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét. 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, művészi előadására. A tanuló 
rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi 
előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig 
betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, művészi előadására. A tanuló 
rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi 

előadására 
– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét 
– Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó alapismeretekkel 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos, művészi előadására. A tanuló 
rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi alázattal és együttműködési képességgel 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák létrehozására és 

minőségi előadására 
– Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés, együttgondolkodás képességét  
– Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére és az önálló 

véleményalkotásra 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó alapismeretekkel 
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre és a tanult tánc tudatos művészi 
előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, művészi alázat és az együttműködés képességével 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
Kísérő hangszerek 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 
 

2.1.2. NÉPTÁNC TANSZAK 

 
kifutó: 27/1998. MKM 

 
 

A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 
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Óraterv 

Évfolyamok 
 Tantárgy  Előképző      Alapfok  Továbbképző 
   1.  2.  1.   2.   3 .  4.   5 .  6.  7.   8.   9.   10. 
 Népi játék, néptánc  2   2                  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4 
 Folklórismeret                   1   1    1    1     
 Tánctörténet            1   1   
 Köt. választ.                                    1    1 
 Szab. vál. tant.  2   2                   1    1    1    1    1    1   1    1    1    1 
 Összesen 2-4 2-4               4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 
 
A tanszak tantárgyai 
Főtárgy: 
- Népi játék, néptánc 
Kötelező tantárgyak: 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
Kötelezően választható tantárgyak: 
- Népi ének 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
- Kinetográfia 
Szabadon választható tantárgyak: a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő tantárgya. 
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. 
A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, 
jellegzetességeit, stílusát. 
A tanszak feladata 
Ismertesse meg a tanulóval 
- a hagyományos népi játékokat, 
- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 
- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a "nép" műveltségének sajátos helyét az 
egyetemes emberi kultúrában, 
- a tánc művészi és közhasznú formáit, 
- a társasági táncélet alkalmait, 
- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom 
különböző stílusait. 
Alakítsa ki a tanulókban 
- a rendszeres munka természetes igényét, 
- a megfelelő munkafegyelmet, 
- a munkájuk tudatos kontrollálását, 
- a művészi előadásmód kivitelezését, 
- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer 
egymást feltételező részeiként értelmezi, 
- az esztétikai érzéket, 



40 
 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
Fejlessze a tanuló 
- mozgáskultúráját, 
- fizikai állóképességét, 
- ritmusérzékét, 
- hallását, 
- zenéhez való alkalmazkodását, 
- tér-, forma- és stílusérzékét, 
- mozgásmemóriáját, 
- koncentráló képességét, 
- improvizációs készségét, 
- ízlését, kritikai érzékét, 
- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét, 
- vizuális memóriáját, 
- a képzelőerejét. 
Ösztönözze a tanulót 
- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
- a rendszeres múzeumlátogatásra, 
- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, 
játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 
- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 
összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
Tudatosítsa a tanulóban 
- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a művészetek, 
különösen az előadóművészetek iránt. 
Hívja fel a tanulók figyelmét 
- a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
Tegye nyitottá 
- a tanuló személyiségét a folklór iránt. 
Irányítsa a tanulót 
- szakirányú továbbtanulása, 
- a továbbképző folytatására, 
- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
A tanuló ismerje 
- a dunántúli ugrós alapmotívumait, 
- a szatmári motívumok figuráit, 
- a széki négyes és csárdás lépéseit, 
- a táncokhoz tartozó dalokat, 
- a tájegységek földrajzi helyzetét. 
A tanuló legyen tisztában 
- a néptánc elemeinek és motívumainak felépítésével. 
Legyen képes 

- az ismert motívumok felhasználásával improvizálni. 
-  

 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
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Népi játék, néptánc 

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

A tanuló ismerje 
- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 
- az egyes jeles napok időpontját, 
- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 
- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és intézményeket 
(múzeumok, gyűjtemények). 
Legyen képes 
- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 
- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 
 
Követelmények a továbbképző elvégzése után 
Néptánc 
A tanuló ismerje 
- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
- a tanult táncrendeket.  
A tanuló ismerje 
- a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit, 
- a páros forgók technikáit, 
- a dunántúli és a szatmári táncrendet. 
Legyen képes 
- a tanult táncok stílusos előadására. 
Legyen képes 
- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
- legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
Folklórismeret 
A tanuló ismerje 
- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
- a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti momentumait, 
hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 
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Legyen képes 
- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi 
kultúrában, 
- megkülönböztetni a népi és "magas" kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 
- felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 
- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
Kinetográfia 
A tanuló ismerje 
- a mozdulatelemzés alaptényezőit, 
- a mozdulat és helyzet típusait. 
Legyen képes 
- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 
Tánctörténet 

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

 
CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A táncokon keresztül 
ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 
 
Feladata 
Ismertesse meg a tanulóval 
– a hagyományos népi játékokat, 
– a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
– a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
– a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 
– a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos helyét az egyetemes emberi 
kultúrában, 
– a tánc művészi és közhasznú formáit, 
– a társasági táncélet alkalmait, 
– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
– az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
– az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait. 
Alakítsa ki a tanulókban 
– a rendszeres munka természetes igényét, 
– a megfelelő munkafegyelmet, 
– a munkájuk tudatos kontrollálását, 
– a művészi előadásmód kivitelezését, 
– az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező 
részeiként értelmezi, 
– az esztétikai érzéket, 
– a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
– fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
Fejlessze a tanuló 
– mozgáskultúráját, 
– fizikai állóképességét, 
– ritmusérzékét, 
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– hallását, 
– zenéhez való alkalmazkodását, 
– tér-, forma- és stílusérzékét, 
– mozgásmemóriáját, 
– koncentráló képességét, 
– improvizációs készségét, 
– ízlését, kritikai érzékét, 
– a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét, 
– vizuális memóriáját, 
– képzelőerejét. 
Ösztönözze a tanulót 
– a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
– a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
– a rendszeres múzeumlátogatásra, 
– a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
– a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
– az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi 
táborok, egyéb táncesemények), 
– a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, idős 
emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
Tudatosítsa a tanulóban 
– a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek, különösen az előadóművészetek 
iránt. 
Hívja fel a tanulók figyelmét 
– a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
Tegye nyitottá 
– a tanuló személyiségét a folklór iránt. 
Irányítsa a tanulót 
– szakirányú továbbtanulásra, 
– a továbbképző folytatására, 
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Népi játék, néptánc 
A tanuló ismerje 
– a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 
– a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 

= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 
= lőrincrévi páros táncok, 
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

Legyen képes 
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
– felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
 
Folklórismeret 
A tanuló ismerje 
– a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 
– az egyes jeles napok időpontját, 
– a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
– a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 
– a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 
– a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 
– a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és intézményeket (múzeumok, 
gyűjtemények). 
Legyen képes 



44 
 

– felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 
– előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Néptánc 
A tanuló ismerje 
– a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 
– a tanult táncrendeket. 
Legyen képes 
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 
– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
– legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 
 
Folklórismeret 
A tanuló ismerje 
– a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 
– a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 
– a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti momentumait, hagyományos népi 
kultúrájuk meghatározó jegyeit. 
Legyen képes 
– rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi kultúrában, 
– megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 
– felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 
– önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
 
Kinetográfia 
A tanuló ismerje 
– a mozdulatelemzés alaptényezőit, 
– a mozdulat és helyzet típusait. 
Legyen képes 
– a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 
 
Tánctörténet 
A tanuló ismerje 
– az adott évfolyam tananyagát: 

= a táncművészet kimagasló alapműveit, 
= a nagy egyéniségek munkásságát, 
= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 
– elemezni a táncművészet különböző stílusait, 
– a társművészetek iránti érdeklődésre, 
– a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
 

A TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Folklórismeret írásbeli: 30 perc 
 szóbeli: 5 perc 
 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Népi játék, néptánc 
– előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia részletének előadása: csoportosan
 5–10 perc 
– improvizáció:  kis csoportban (maximum 3 pár),  
 egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 
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2. A vizsga tartalma 
 
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll.  
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, 
néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz.  
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 
 
Folklórismeret: 
– Jeles napok, 
– Munkavégző ünnepek, 
– Az emberélet fordulói. 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 
 
Koreográfia: 
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított folyamat) csoportos bemutatása. 
 
Improvizáció: 
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben 
kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként párban. 
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból.   
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
Írásbeli vizsga: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben 
meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
Szóbeli vizsga 
– A szokás elhelyezése az évkörben, 
– A szokástartalom ismerete (magyarázata), 
– Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 
– A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 
 
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a koreográfia ismerete, 
– a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
– partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet  5–10 perc 
 
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Néptánc 
– Improvizáció 8–10 perc 
 
2. A vizsga tartalma  
 
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 
 
Tánctörténet 
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– a köznapi és művészi mozgás,  
– a tánc és a társművészetek,  
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:  

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

– romantikus balettek,  
– klasszikus balettek,  
– modern tánc, 
– folklórizmus, 
– jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának jellemzői, 
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
 
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 
 
Improvizáció: 
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A tételsor legalább négy táncrendet 
tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által 
szabadon meghatározott táncrendet. 
 
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket. 
 
3. A vizsga értékelése  
 
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben 
meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.  
 
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 

 
 

2011. szeptember 1-jétől 
 

2.1.2.1. NÉPTÁNC TANSZAK   

 

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

 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 
 
Főtárgy: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
Folklórismeret 
Tánctörténet 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Táncjelírás– olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
 
Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy     1 1 1 1   1 1 

Kötelezően választható 
tantárgy 

  1 1     1 1   

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

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második helyen 
szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelenti 
 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak vagy 
művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
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. 
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Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 
A hagyományos népi játékmód ismerete 
Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez 
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és 
tudatos alkalmazása 
A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása 
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet alkalmainak megismerése 
A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése 
 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 
 
Társas kompetenciák 
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 
A másság elfogadásának képessége 
Az önálló döntéshozatal képessége 
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 
A szabálytudat kialakítása 
A csoportnorma kialakítása 
A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 
A közösségi szemlélet kialakítása 
A környezet megóvásának fontossága 
Az egészséges életmód igénye 
 
Módszerkompetenciák 
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
A hatékony önálló tanulásra nevelés 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is 
A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát 
sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
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Vizsga tantárgyak 
Művészeti alapvizsga 
Néptánc 
Folklórismeret 
Művészeti záróvizsga 
Néptánc 
Tánctörténet 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 
tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az 
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a 
döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a 
művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit 
teljesítette 
 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott  
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 
vizsgakövetelményét nem teljesítette 
 

Népi Játék 
 
A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményező készségének, kulturális 
tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály 
megismerése, a játéköröm megélése 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása 
– Az ugrás és forgás technikai előkészítése 
– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési készségének, játékbátorságának, 

szabálytudatának fejlesztése 
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 
– A szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus 
kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és játéktevékenység során 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 
– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség fejlesztése 
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– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának kialakítása 
– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a közösségépítés megvalósítása, a 

szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
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 
 

Néptánc 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és 

alkalmazása 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játék központi szerepének megtartása 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a mozgáskoordináció fejlesztése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák kialakítása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és játékszabályokat, az ugrós és a csárdás 
technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai elemek alkalmazására, 
improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 
– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 
– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 
–  Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a 

kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és normák kialakítása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és dallamát, a tánc közbeni 
eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, improvizációra, a tanult 
koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való 
részvételre 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
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– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a táncok elnevezésének 
megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 

– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 
– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség 

fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a tanult hangszereket, a 
tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és párban történő improvizációra, a 
tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi meghatározására 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A körtáncok technikai előkészítése 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat 

kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség 

fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női szerepből adódó 

viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, 
a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az elsajátított táncokból 
történő improvizálásra 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult táncdialektus ismeretanyagán keresztül 
– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 
– A táncrend fogalmának kialakítása 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a táncos partnerkapcsolat 

kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, 

a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női szerepből adódó 

viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
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 
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A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az elsajátított táncokból 
történő improvizálásra 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések 

feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, 

a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi 
jellemzőket 
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, improvizációra, a megfelelő táncos 
magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesítésére 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek 
szerint 
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit 
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 
A színpadi törvényszerűségeket. 
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 
 
A tanuló legyen képes 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos színpadi megjelenésre, a 
táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat 
kialakítására 
A megszerzett ismeretekről beszélni 
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja 
alkalmazni az alakzatokat, térformákat 
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc  
Csoportban 5–10 perc 
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 
 
A vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása 
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő 
szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a 
vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 
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A vizsga értékelése 
– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 
– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene illeszkedése, a partneri 

kapcsolat, páros viszony kialakítása 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének tudatosítása 
– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 
– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének 

elősegítése 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 
– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai különbségeinek 

megvalósítása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való viszonyulása szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult koreográfiák bemutatására, a zene 
és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bővítése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni 

karakter kialakítása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
– A táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való viszonyulása szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc 
összhangjának gyakorlati megvalósítását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a stílusos előadásmód 
megvalósítására 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bővítése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
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– 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 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc 
összhangjának gyakorlati megvalósítását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a stílusos előadásmód 
megvalósítására 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése 
– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, az 

összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, 

a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 
– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 
– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi tantervben meghatározott 
tájegységek szerint 
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 
A tanult koreográfiákat 
 
A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális táncok tudatos megformálására, a 
táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos 
megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a mindennapi életben, a 
kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás 
megszerzésére 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc, 8–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort 
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– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál 
– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint kell a táncokat bemutatni 
– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket 
 
A vizsga értékelése 
– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges megfelelő népviseletek, 
lábbelik 
 

Folklórismeret 
 
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány ünnepi rítusainak formai és 
tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, 
eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 
hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított 
ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, a kommunikációs képesség, 

verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles eseményeit, játék– és 
táncalkalmait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a társak előtti 
kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet és a tér– és időbeli 

tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet jeles eseményeit, 
táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok betartására, a társak előtti 
kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
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– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli 

tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor jeles eseményeit, szokásait, a 
különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a társak előtti 
kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása 
– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi 

meghatározásának megismertetése 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet valamint a tér– és időbeli 

tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok során megtanult táncok 
földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a társak előtti 
kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, 
magyarázótörténetét 
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk 
fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 
 
A tanuló legyen képes 
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, a megszerzett ismeretek 
alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére 
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Folklórismeret  
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 
 
A vizsga tartalma 
– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll 
– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, valamint 

problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Témakörök 
Jeles napok 
Munkavégző ünnepek 
Az emberélet fordulói 
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Táncdialektusok 
A régi és új táncréteg tánctípusai 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
 

Tánctörténet 
 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók 
kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó 
terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 
közízlés fejlesztéséhez 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó műveik elemzése során a 

komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 
– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 
– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált szórakozás elsajátítására valamint 

a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött eseményeket, 
helyszíneket, műveket  
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve önálló gondolatok 
megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság lehetőségeinek felismertetése 
– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 
– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység nyitottság, befogadó készség 

fejlesztése 
– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 
 
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 
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A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy 
táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia 
helyes használatára 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket, a 
magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–
mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 
 
A tanuló legyen képes: 
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia 
kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tánctörténet 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését valamint a 
problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
Hazánk jeles alkotói és műveik 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
– Az összefüggések ismerete 
– A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 
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2.2. SZÍNMŰVÉSZETI – BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
 

kifutó 27/1998. MKM: 
 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 
 

AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 
1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori 
sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó 
tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti 
szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására. 
 
2. A képzés lehetővé teszi a színművészet területén 
 minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 
 a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; 
 differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű 

alkalmazását; 
 az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; 
 a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; 
 a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; 
 azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják; 
 minél több élő és felvett színházi előadás, köztük társaik által készített produkciók megtekintését; 
 a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs formának 

megtapasztalását; 
 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást 

bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét; 
 az önkifejezést; 
 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi 

tanulmányaik során hasznosítani is tudják. 
 
3. A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén 
 minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt; 
 a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését; 
 a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.); 
 az alapvető bábszínpadi technikák megismerését; 
 a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi kommunikációs forma megtapasztalását; 
 a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; 
 a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását; 
 az önkifejezést; 
 az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat bábos 

tanulmányaik során hasznosítani is tudják; 
 a tanulók másutt szerzett ismereteinek (tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, irodalom, vizuális kultúra stb.) 

alkalmazását, esetenként integrálását; 
 azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást 

bemutathassák; 
 minél több élő és felvett bábelőadás, köztük társaik által készített produkciók megtekintését. 
 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
A képzés tanszakai: 
 színjáték tanszak 
 bábjáték tanszak 
 
 

2.2.1. SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 
A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 
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Óraterv (óraszámok heti bontásban) 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 
Drámajáték 
Színjáték 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 3 3 

Kötelező tantárgyak 
Beszédgyakorlatok 
Mozgásgyakorlatok 

  

0, 5 
0, 5 

0, 5 
0, 5 

0, 5 
0, 5 

0, 5 
0, 5 

0, 5 
0, 5 

0, 5 
0, 5 

1 
1 

1 
1 

  

Kötelezően választható 
tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 
tantárgyak (2) (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-(4) 2-(4) 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Megjegyzés: a fenti táblázat Összesen rovatában az első számok a minimális óraszámra, míg a második helyen szereplő dőlt 
számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
 
 

A képzés tantárgyai 
 
Főtárgy: 
 drámajáték (2) + (1–6. évfolyam), 
 színjáték (7–10. évfolyam). 
Megjegyzés: a főtárgy neve ott és akkor változik, amikor a színjáték nevelésben való felhasználása – a drámai-színházi nevelés – 
mellett hangsúlyossá válhat a színházi (technikai) képzés. 
 
Kötelező tantárgyak: 
 beszédgyakorlatok (1–8. évfolyam), 
 mozgásgyakorlatok (1–8. évfolyam). 
 
Kötelezően választható tantárgyak 
Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási kötelezettség (az alábbi tantárgyak – 
természetesen – választhatók). 
 vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 
 bábjáték (a 4. évfolyammal bezárólag választható), 
 tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 
 kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható), 
 színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 
 beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 
 
Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében) 
Néhány javaslat 
 pantomim (a 4. évfolyamtól) – a bábjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya, 
 színháztörténet (az 5. évfolyamtól), 
 színháztechnika (szcenika) (a 7–10. évfolyam), 
 zenés színházi képzés (a 7. évfolyamtól), 
 dramaturgiai-rendezői ismeretek (9–10. évfolyam), 
 drámajáték-vezetői ismeretek (9–10. évfolyam). 

 
A SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 
A színművészet területén 
 
Készítse fel a tanulót 
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 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 
 különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 
 színházi improvizációra, 
 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 
 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 
 különféle szerepek megformálására, 
 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 
 más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, 
 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 
Ismertesse meg a tanulóval 
 a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 
 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
 a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 
 a színházi műfajokat, 
 a szöveg- és előadáselemzés szempontjait, 
 a színészi játék alapvető iskoláit, 
 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 
 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 
 napjaink színházi struktúráját. 
 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát 
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, 
hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 
követelményeknek, átdolgoztathatja. 
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott 
gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy 
gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával. 
 
Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon 
 
A művészeti alapvizsga tantárgyai: 
 drámajáték, 
 beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok. 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
 színjáték, 
 egy választott tantárgy az alábbiak közül 

= beszédgyakorlatok, 
= mozgásgyakorlatok, 
= vers- és prózamondás, 
= tánc- és mozgásszínházi tréning, 
= kreatív zenei gyakorlat, 
= színházismeret, 
= beszédtechnika. 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, 
amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó 
évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 
teljesítményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán vers- és prózamondás, kreatív zenei 
gyakorlat vagy beszédtechnika tantárgyakból megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a 
vizsga alól felmentés adható. 
 
4. Előrehozott vizsga 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a 
tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett 
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 
Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból előrehozott záróvizsga, bábjáték tanszakon 
beszéd és ének tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 
 
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
A színházismeret és bábszínházismeret vizsgatantárgyak osztályzatát az előzetesen elkészített írásbeli feladat és a szóbeli 
vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső 
osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a 
művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az 
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit 
teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát 
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 

A  Drámajáték 

TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 
 
A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 
improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa 

önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók 
szocializációjának folyamatát. 

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve 
művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 
 társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 
 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára, 
 a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben, 
 érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására, 
 érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 
 tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 
 pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 
 kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 
 saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára, 
 egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban, 



63 
 

 különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, vokális, mozgásos, mimikai és a 
társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére, 

 összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes alkalmazásán keresztül, 
 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött 

drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 
Ismerje 
 saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, 
 a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét, 
 a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét, 
 figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés feltételeit, 
 társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során és az improvizációkban, 
 a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait, 
 az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában, 
 az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban, 
 a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 
 összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a szerepjáték lehetőségeit, 
 a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve 

egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 
 

A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Drámajáték 
 improvizáció 2-3 perc 
 színpadi produkció 

jelenet 3-5 perc 
vagy 
előadás 15-25 perc 

 
2. A vizsga tartalma 
 
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
 
Improvizáció 
 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy 
szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 
A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor 
tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges 
instrukciókat. 
A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek 
közül. 
A felkészülési idő 5 perc. 
 
Színpadi produkció 
 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi 
produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. 
A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával 
egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
Improvizáció: 
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 az instrukciók megértése, követése, 
 együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 
 színpadi jelenlét, 
 figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés 

a szerepből), 
 sűrítés képessége, 
 a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés), 
 a színjáték intenzitása, 
 színjátszói kifejezőeszközök, 
 karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása). 
Színpadi produkció: 
 a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése, 
 együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 
 figyelem, koncentráció, 
 színpadi jelenlét, 
 ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás), 
 a színjáték intenzitása, 
 színjátszói kifejezőeszközök, 
 karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése), 
 atmoszférateremtés. 
 
 

A Beszédgyakorlatok  
TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

 
A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és 
maradásához, az adottságaiknak és képességeiknek megfelelően – dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen 
érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak legjobban megfelelő beszédállapot elérése 

érdekében, 
 a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján, 
 a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és saját beszédében. 
Ismerje 
 a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 
 légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel, 
 a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 
 az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 
 az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 
 
Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 
 ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 
 dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására. 
Ismerje (az előbbieken kívül) 
 a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 
 a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 
 a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit. 
 
 

A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Beszédgyakorlatok 
 csoportos gyakorlatsor  10-20 perc 
 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat  2-3 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 
 
Csoportos gyakorlatsor 
 
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított 
gyakorlatsor. 
 
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 
 
A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk köréből a szaktanár által kiválasztott és 
összeállított gyakorlatok. 
A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető feladatokból. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 
 koncentráció, 
 együttműködés. 
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 
 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Beszédgyakorlatok 
 csoportos gyakorlatsoR 10-20 perc 
 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat  3 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 
 
Csoportos gyakorlatsor 
 
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított 
gyakorlatsor. 
 
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 
 
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak alkalmazásával. 
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki. 
 
3. A vizsga értékelése 
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A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Csoportos gyakorlatsor: 
 gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 
 koncentráció, 
 együttműködés. 
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás): 
 a szöveg tagolása, 
 a hangsúlyszabályok alkalmazása, 
 a hanglejtésszabályok alkalmazása, 
 a lényeg kiemelése, 
 érdekesség. 
 
 

A Mozgásgyakorlatok  
TANTÁRGY CÉLJA, FELADATAI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

 
A tantárgy célja 
 a tanuló felkészítése a csoportos dráma- vagy színjáték-foglalkozásokon történő részvételre; 
 az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és elméleti megismertetése; 
 a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő 

gyakorlatok révén; 
 az esetleges sérülésektől, az ütközéstől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve tartózkodás kialakulásának megelőzése, 

elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 
 a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során, 
 általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 
Ismerje 
 a bemelegítés menetének élettani hatásait, 
 a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 
 a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 
 
Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, körültekintő 
levezetésére. 
Ismerje 
 a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat, 
 a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 
 
 

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 
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2. A vizsga tartalma 
 
Csoportos gyakorlatsor 
 
Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, ugrás-, esés- és talajgyakorlatok (játékok) 
köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés). 
 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
Csoportos gyakorlatsor 
 
Lépés-, járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés). 
 

A Tánc- És Mozgásszínházi Tréning  
TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

 
A tantárgy célja 
 a tanulók megismertetése fizikai jelenlétük lehetőségeivel, korlátaival s az ezekből adódó feladatokkal; 
 a mozgáskoordináció és a fizikai képességek fejlesztésén keresztül az önelfogadás lassú folyamatának segítése; 
 a nonverbális közlésmód, valamint a testbeszéd megértetése és használhatóvá tétele; 
 a test alkalmassá tétele különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére s az ez iránt való érzékenységre; 
 a mozgásban fellelhető szabadságérzet megtapasztaltatása; 
 színházi helyzetekben történő, mozgásra épülő feladatok ellátására való alkalmasság megteremtése. 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
 az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 
 karakterábrázolásra a mozgás eszközeivel, 
 mozgásimprovizációra, az improvizáció esetleges rögzítésére. 
Ismerje 
 az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 
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 a különböző tánc- és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására, 
 színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban, 
 tánc- és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére, 
 rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására. 
Ismerje (az előbbieken kívül) 
 a tánc- és mozgásszínház működésének struktúráját, alkalmazási területeit, 
 a legfontosabb történeti és kortárs tánc- és mozgásszínházi stílusokat, 
 a tánc- és mozgásszínházi előadás elemzésének szempontjait, 
 a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét, 
 a tánc- és mozgásszínház helyét és szerepét a színházi struktúrában. 
 
 

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Tánc- és mozgásszínházi tréning 
 etűd  5-7 perc 

vagy 
 előadás 15-25 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
Tánc- és mozgásszínházi produkció 
 
A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi adaptációjával, illetve rögzített improvizációval készített két-
három fős mozgásetűd vagy csoportos előadás lehet. 
 
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell szereplőként közreműködnie oly módon, hogy a 
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 mozgástechnika, 
 karakterábrázolás, hangulatteremtés, 
 hitelesség (jelenlét), 
 koncentráció, együttműködés. 
 
 
 

2011. szeptember 1-jétől: 
SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 2.2.1.1. SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 

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 
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– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok színházi (bábszínházi) 
munka során történő alkalmazására 

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 
– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban (bábjátékban) való alkalmazását 
– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 
– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók megtekintését, 

értelmezését 
 
A színművészet területén különösen  
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban 
– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését 
– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 
– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
 

Színjáték tanszak 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
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 
Óraterv 
Színjáték tanszak 
 

Tantárgy Évfolyamok 
 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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második helyen szereplő 
számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak, valamint más 
művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított választható tantárgyakat heti 0,5 
órában is oktathatja. 
A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és vers, valamint a mozgás és 
tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja az iskola. 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 
jelentik.  
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
A SZÍNMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 
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Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 
Szakmai kompetenciák 
Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 
A színházi műfajok felismerése 
A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, főbb összetevőinek megismerése, 
alkalmazása 
Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 
Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 
Színházi improvizáció 
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 
Előadásban (játékban) szerepek megformálása 
A rendezői instrukciók mentén végzett munka 
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 
Színházi előadások elemzése, értékelése 
 
Személyes kompetenciák 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 

 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen 
elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.  
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző évfolyamát 
sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 
záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és 
elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke 
hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
Vizsga tantárgyak  
 
Színjáték tanszak 
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A művészeti alapvizsga tantárgyai:  
dráma és színjáték, valamint  
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 
 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
dráma és színjáték, valamint  
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
színházismeret 

 
Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 
intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 
előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 
teljesítményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és 
ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott 
tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának 
meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az 
átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit 
teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát 
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
 
SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 

Dráma És Színjáték 
 
A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő 
tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a 
kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak 
elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.  
A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül érjük el. 
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő 
befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi 
produktumok létrehozatalára. 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 



72 
 

– a csoportos játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 
– az érzékszervek működésének jelentőségét 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 
– a szerepjátékokban való részvétel élményét 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos 

játékokat, gyerekverseket, népmeséket 
Fejlessze a tanulók 
– érzékszerveinek működését, érzékelését 
– ritmusérzékét 
– megfigyelő– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttműködési képességét 
– hallási figyelmét 
 
– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
– szabálytudatát 
– közösségtudatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 
– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 
– a játék örömének másokkal való megosztására 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 
– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos 

játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább egyet) 
Legyenek képesek 
– adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos érzékelésre 
– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre 
– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 
– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttműködésre 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a csoportos improvizációs játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 
– az alapvető ritmushangszerek használatát 
– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 
– egyes drámajátékok szabályait 
Fejlessze a tanulók 
– érzékszerveinek működését, érzékelését 
– ritmusérzékét 
– megfigyelő– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttműködési képességét 
– hallási figyelmét 
– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
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– kifejezőkészségét 
– helyzetfelismerési képességét 
– szabálytudatát 
– közösségtudatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 
– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 
– a játék örömének másokkal való megosztására 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 
– a megismert ritmushangszerek használatát 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket (az 

újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 
– egyes drámajátékok szabályait 
Legyenek képesek 
– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 
– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív részvételre 
– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 
– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttműködésre 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  
– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 
– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
– a helyszín fogalmát, jelentőségét 
– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
Fejlessze a tanulók 
– együttműködő képességét 
– képzelőerejét 
– mozgásos improvizációs képességét 
– térbeli tájékozódását 
– figyelem–összpontosító képességét 
– megfigyelő képességét 
– problémamegoldó képességét 
– ritmusérzékét 
– légzőkapacitását 
– hangképzését 
– artikulációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 
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– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 
– társaikkal való együttműködésre 
– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 
– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 
– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
– a helyszín fogalmát, jelentőségét 
– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
Legyenek képesek 
– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 
– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 
– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 
– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 
– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 
– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 
– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 
– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 
– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 
– a tiszta, érthető beszéd alapjait 
– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 
– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 
– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 
– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 
– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
Fejlessze a tanulók 
– figyelem–összpontosító képességét  
– megfigyelő képességét 
– együttműködő képességét 
– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 
– fogalmazási és kifejező képességét 
– dramatizáló képességét 
– rögtönzési képességét 
– elméleti drámaelméleti tudását 
Ösztönözze a tanulókat 
– figyelmük tudatos összpontosítására 
– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 
– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 
– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 
– önálló verbális megnyilvánulásra 
– pontos és kifejező szerepjátékra 
– önálló dramatizálásra 
 
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 érzékeny megfigyelésére 
– a bizalom megélésére 
– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 
– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 
– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 
– aktív szerepjátékra 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az együttérző beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentőségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– a feszültség élményét és fogalmát 
– az analógiás gondolkodás alapjait 
– a karakter fogalmát 
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
Fejlessze a tanulók 
– légzéskapacitását 
– térhez igazodó beszédét 
– artikulációs képességét 
– empátiás képességét 
– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 
– fantáziáját és kreativitását 
– differenciált kifejezőképességét 
– fogalmi gondolkodását 
– kooperációs készségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– elfogadó együttműködésre 
– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 
– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 
– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az együttérző beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentőségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– az analógiás gondolkodás alapjait 
– egyes karakterjellemzőket 
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 
Legyenek képesek 
– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 
– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 
– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex drámaórákban 
– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 
– beszédüket a térhez igazítani 
– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
 
4. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait 
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
– az időmértékes versek ritmizálását 
– a tagadás hangsúlyát 
– az improvizáció szabályait 
– a színpadi létezés alapszabályait 
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
 
Fejlessze a tanulók 
– légzéskapacitását 
– kifejező beszédét 
– testkontrollját 
– elemző gondolkodási képességét 
– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 
– fogalmazási képességét 
– helyzetfelismerési képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttműködési képességét 
– megfigyelési képességét 
– analógiás gondolkodását 
– előadói képességét 
– improvizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 
– kritikus és önkritikus gondolkodásra 
– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 
– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 
– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 
– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 
– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 
– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek megtekintésére és a látottak közös 

feldolgozására a dráma eszközeivel 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes módjait 
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 
– az időmértékes versek ritmizálását 
– a tagadás hangsúlyát 
– az improvizáció szabályait 
– a színpadi létezés alapszabályait 
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
Legyenek képesek 
– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 
– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 
– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bizalom fontosságát 
– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 
– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
– a drámák alapvető munkaformáit 
Fejlessze a tanulók 
– megismerő, önmegismerő képességét 
– önfegyelmét, színpadi fegyelmét 
– asszociációs képességét 
– konstruktivitását 
– elemző gondolkodási képességét 
– kritikai és önkritikai képességét 
– előadói képességeit 
– improvizációs képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttműködési képességét 
– analógiás gondolkodását 
– előadói képességét 
– improvizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló döntéshozatalra 
– hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 
– előrevivő, építő gondolkodásra 
– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembenézésre 
– más csoportok munkájának beható megismerésére 
– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 
– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek megtekintésére 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
– a kontraszt fogalmát 
– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
– a drámák alapvető munkaformáit 
Legyenek képesek 
– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 
– egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 
– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 
– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
– a munka eredményének bemutatására 
– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– különböző színházi terek jellemzőit 
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelítésében 
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 
– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 
 
Fejlessze a tanulók 
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– színházi fogékonyságát 
– kritikai és önkritikai képességét 
– más művészetek iránti fogékonyságát 
– önállóságát, magabiztosságát 
Ösztönözze a tanulókat 
– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 
– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 
– konstruktív együttműködésre 
– drámai művek olvasására 
– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 
– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 
– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére 
– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 
– nyilvánosság előtti fellépésre 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a különböző színházi terek jellemzőit 
– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 
– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 
– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 
– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 
– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 
Legyenek képesek 
– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 
– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 
– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 
– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  
– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 
– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 
– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy színházi előadásban való 

közreműködésre 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanulók ismerjék 
– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 
– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 
– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 
– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában 
– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy 

kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 
– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, amelyek a körülöttük lévő világról való 

gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak 
Legyenek képesek 
– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 
– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 
– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 
– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 
– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 
– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 
– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai 

– szöveg megjelenítésének előkészítésében 
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– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív közreműködésre, valamint a problémák 
életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és megfogalmazására 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 2–3 perc 
színpadi produkció 
– jelenet 3–5 perc 
vagy 
– előadás 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy 
szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló 
tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk 
kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 
A felkészülési idő 5 perc. 
 
Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján tanári irányítással készített 
prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös 
akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a 
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 
 
A vizsga értékelése 
– Improvizáció 
– Az instrukciók megértése, követése 
– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 
– Színpadi jelenlét 
– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés a 

szerepből) 
– Sűrítés képessége 
– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 
– Színpadi produkció 
– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 
– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok erőssége, közös cselekményvezetés, 

társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 
– Figyelem, koncentráció 
– Színpadi jelenlét 
– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 
– Atmoszférateremtés 
– Verbális kifejezőeszközök használata 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 
– az intenzitás fogalmát 
– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 
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– 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 
 
Követelmények: 
A tanulók ismerjék 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 
– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 
– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 
– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 
– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 
– az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 
– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  
Legyenek képesek 
– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés érdekében mozgósítani 
– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 
– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 
– alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy jeleneten 

(improvizáción) belül 
– csendben figyelni társaik játékát 
– a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve társaikkal együtt dolgozni 
– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 
– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 
– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 
– az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és elkülönített használatának jelentését, 

hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 
– a történetmesélés színházi lehetőségeit 
– a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjelenítése, a narráció formái) 
– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 
– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 
 
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 
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– 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 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 
– a jelmez figurateremtő jelentőségét 
– az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, belső monológ, mozdulatlan – 

„eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró cselekvés) 
– a drámai feszültség növelésének technikáit 
– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 
– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
– a drámai dialógus sajátosságait 
Legyenek képesek 
– egyszerűbb státusjátékokat játszani 
– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 
– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének egyes technikáit 
– kelléket használva improvizálni 
– jelmezben improvizálni 
– hitelességre törekedve játszani 
– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének alkalmazására 
– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 
– típusfigurák elmélyítésére 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a stilizáció eljárásait 
– szimbolikus ábrázolás eljárásait 
– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, szereplők elő– és utóéletének megírása, 

emblematikus tárgy, gesztus) 
– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 
– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 
– a cselekvő elemzés alapjait 
– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 
– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 
– a státuszok jelentőségét 
– a különböző státuszjeleket 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék  
– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
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– a cselekvő elemzés alapjait 
– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 
– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 
– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, szereplők elő– és utóéletének megírása, 

emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 
– a státusz jelentőségét 
– a különböző státuszjeleket 
– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 
– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 
Legyenek képesek  
– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 
– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig tartó skálán különböző 

megnyilvánulásokra 
– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 
– különböző státuszú figurák megformálására 
– jeleneten belül státuszt módosítani 
– jellemfejlődés alapszintű bemutatására 
– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 
– az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 
– ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre állítás folyamatához igazítani 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanulók ismerjék 
– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 
– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 
– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati jelentőségét és hatását 
– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, technikákat 
– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 
– a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 
Legyenek képesek  
– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, próbamunkában, előadásokon 
– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság tanulmányozására, 
– színházi improvizációra 
– az improvizációk elemzésére, értékelésére 
– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 
– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 
– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 
– rendezői instrukciók mentén végzett munkára 
– drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és színjáték 
improvizáció 3–5 perc 
színpadi produkció 
– jelenet 5–7 perc 
vagy 
– előadás 15–30 perc 
 
A vizsga tartalma 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges és 
szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős 
improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat 
egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók 
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szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etűd 
bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. A felkészülési idő 5 perc. 
Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi 
produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló 
akciók végrehajtásával kell közreműködnie. 
 
A vizsga értékelése 
– Improvizáció 
– Az instrukciók megértése, követése 
– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 
– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, rugalmasság – reakció váratlan 

történésekre) 
– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok 

tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 
– Figyelem, koncentráció 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 
– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás 

érzékletes ábrázolása) 
– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, 

fordulatok) 
– Atmoszférateremtés 
– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 
– Fantázia, ötletesség, humor 
– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 
– Koncentráció, figyelem 
– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a 

partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 
– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, életélmények, tapasztalatok 

játékká formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
– A játék intenzitása 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a 

karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele) 
– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő színjátékos kifejezőeszközök) 
– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás) 
– Feszültségteremtés 
– Atmoszférateremtés 
– Verbális kifejezőeszközök használata 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Színpad vagy dobogók 
Egészalakos tükör 
Ritmus– és dallamhangszerek 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, spotlámpák, mobil fényforrások) 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg 

 
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. 
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Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 
– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 
– a verseny–, illetve körjátékok különböző fajtáit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgásintenzitását 
– mozgáskoordinációját 
– koncentrációját 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk testének megismerésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgás örömének megtapasztalására 
– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 
– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a versenyjátékok szabályrendszerét 
– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 
Legyenek képesek 
– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– csoportos feladatokban való részvételre 
– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 
– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 
– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 
– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  
Fejlessze a tanulók 
– mozgáskoordinációs készségét  
– koncentrációs készségét 
– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  
Ösztönözze a tanulókat 
– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– partnerekkel való együttműködésre 
– kis csoportokban történő tevékenységre 
– a kreatív képességek kibontakoztatására 
– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 
 
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  
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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 
 
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  
 
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 
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– 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  
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– az eszközös és páros táncok technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére  
– egyszerű mozgáselemek, technikai  gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba rendezésére 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 
– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 
– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének feltételeit 
– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus megteremtésének technikai összetevőit 
Fejlessze a tanulók 
– bátorságát és akaraterejét  
– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 
– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban  
Ösztönözze a tanulókat 
– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  
– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 
– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 
 
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 
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A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– egyéni produkció 2–3 perc 
– csoportos produkció 10–20 perc 
 
A vizsga tartalma 
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok, tánclépések, illetve a 
koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott és összeállított produkció 
 
A vizsga értékelése  
– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 
– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika, térhasználat, koncentráció, 

együttműködés) 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált végtagmozgatás, illetve mozgatott 

testrész figyelemvezető képességének attribútumait 
– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– izolációs képességét, testtudatát 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 
– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására  
 
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 
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– 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  
 
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 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
Legyenek képesek 
– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 
– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 
– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása, értelmezése, s érzeteinek 

működtetése révén 
– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a technikai környezet meghatározása 

mellett 
Fejlessze a tanulók 
– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 
– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben 
– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  
– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró megjelenítésére 
– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
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– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú alkotófolyamatokban  
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési elemeinek alkalmazására és igényes 

működtetésére 
– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított improvizáció színházi értékű megjelenítésére, ill. 

elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanulók ismerjék 
– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 
– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 
– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia előadására, bemutatására, esetleg 

összeállítására 
– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 
– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 
– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 
– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– etűd 3–5 perc  
– előadás 15–30 perc 
 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai produkció lehet. 
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, 
jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie oly módon, hogy tanulmányai során 
megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
 
A vizsga értékelése  
– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 
– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, dinamika, térhasználat, 

karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Egészalakos tükör 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg  
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2.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 

kifutó:27/ 1998. (VI.10.) MKM 
      

A Képzőművészet tanszak tantárgyai és azok óraszámai: 
A képzés ideje:  12 év 
Évfolyamok száma:  12 évfolyam 
ÓRATERV 

          É V F O L Y A     M    O K   

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Vizuális 
alapismeretek 

2-4 2-4 - - - - - - - - - - 

Rajz – festés - 
mintázás 

- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhely-előkészítő - - 2 2 - - - - - - - - 

Műhelygyakorlat - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Szabadon 
választható 
tantárgyak 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Szabad sáv - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható.  

 

A képzés tanszakai, tantárgyai 
 
Az előképző komplex művészeti tantárgya: 
 Vizuális alapismeretek 
 
Kötelező tantárgyak: 
 Rajz- festés- mintázás 
 Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

A kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 
  Képzőművészet: grafika 
   Média: fotó-videó 
 
Szabadon választható tantárgyak: 
 Művészettörténet 
 Népművészet 
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képzőművészeti alapozást. 
A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képzőművészeti szakirányú tevékenységeket. 
 
A képzőművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág 
(zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott 
tanítási óráin részt vehet. 
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2.3.1. GRAFIKA TANSZAK 

 

Követelmények az alapfokon 

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

Legyen képes: 
- a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni 
- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni 
- vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni 
- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni 
- a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika) 

alkotni 
- véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről 
 

 
Követelmények az továbbképzőn 

A tanuló ismerje: 
- a festészeti technika eljárásait 
- a technikai ejárások alkalmazását különböző feladatokban 
- a kompozíció törvényeit 
- a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, 

computerfestészet) 
- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet) 
- a festészettörténet nagy alkotásait 
- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét 
- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel a festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, elemezhet 

Legyen képes: 
- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására 
- saját alkotó tevékenységének következetes nyomonkövetésére és dokumentálásra (portfolió 

készítése) 
- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására 
- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően 
- véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására 

Minimum követelmény az alapfok végén: 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított ismereteket. 
Legyen képes önálló tervező munkára, Tudjon dekoratív, illusztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) 
festményeket készíteni. Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit. Használja tudatosan 
a színtan által megismert fogalomköreit (keverések, színdinamika, kontraszthatások).  

Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. század közepéig terjedő időszakát, annak jelentős 
alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel megfogalmazni elemzésének tárgyát. 

Legyen ismerte az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. Tudja és ismerje fel (kritikusan és 
önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit. 



92 
 

 

Minimum követelmény a továbbképző végén: 

A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és elvégzésére, szabad alkotó 
munkára; az eddig megismert tanagyagot felhasználva térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti 
problémák megoldására. 

Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet haza és külföldi mestereknek munkásságával 
kapcsolatban. 

Ismereteiről tudjon nagyértékű tervezett alkotásban számot adni. 

 
2.3.2. FOTÓ- VIDEO TANSZAK 

 
 

A fotó- video műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 
- ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos fotó- 
video eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit, 
- sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl, a kreatív 
munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat, 
- igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján 
fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni. 
A fotó- video műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 
- ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi segédeszközök, 
nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók, monitorok, világítóberendezések), anyagait (filmek, 
nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, laborfelszerelések), 
- legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó, nyomdaipar, 
reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és országos tévéműsorokban való 
részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon), 
- a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és továbbítási rendszereket 
(pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képtovábbítás és vétel, Internet), 
- ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai 
alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által használt kamerát, 
- tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni, 
- tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: alul- és túlexpozíció, 
szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; video: jelenetfelbontás, vágásos rendezés, inzertezés, 
utóhangosítás). 
A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd az elkészült képsorok 
kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják a filmkészítést. 
Követelmények 
Fotó 
A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza 
- a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér nagyítás kidolgozó 
eszközei és vegyszerei, 
- a kész negatív értékelését, 
- az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését, 
- a fényképszárítást, -fényesítést, 
- a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes minilabort működés 
közben), 
- az optikai leképezés alapfogalmait, 
- a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín). 
Legyen jártas 
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- a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében. 
A tanuló legyen képes 
- biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi eszközöket: 
kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök (lámpák, villanó). 
A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül 
- a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az illusztrációt. 
Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 
- a felvételezés 
= a tükörreflexes kamera használata, 
= a csereobjektívek és sajátosságaik, 
= megvilágítás-mérés, 
= a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk) alkalmazása, összetettebb világítási szituációk és a 
derítés alkalmazása; 
- labortechnika 
= alkalmazza rendszeresen az exponáló órát, 
= tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot hívni, 
= mindig készítsen csíkmásolatot, 
= legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30x40 cm) ff nagyítás készítésére és kisebb retusálására, 
= tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni, 
= alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fogásait a jobb 
képminőség elérése érdekében, 
= tanuljon meg képet keretezni (paszpartu); 
- fotóelmélet és esztétika 
= ismerje a fényértéket és a feketedési görbét, 
= legyen tisztában a túl- és alulexpozíció jelentőségével, 
= alkalmazza tudatosan a mélységélességet, 
= tudja befolyásolni a kép kontrasztját, 
= ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés, szimmetria-aszimmetria, átlós 
elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók), 
= ismerje fel és alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhelyezés, képkivágás). 
A tanuló legyen képes 
- felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni, 
- kritikus elemzésre és önértékelésre. 
Video 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
- kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait. 
Ismerje és alkalmazza 
- a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, amerikai plán, 
kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert). 
Legyen jártas 
- a kameramozgásokban, 
- a jelenetek képsorokra bontásában, 
- a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben. 
A tanuló legyen képes 
- helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében, 
- önállóan nézőpontot kiválasztani, 
- egyszerűbb forgatási tervet készíteni és annak alapján filmet forgatni, 
- kamerával önállóan feliratot készíteni. 
A tanuló a továbbképző végére ismerje 
- az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek) működését. 
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Ismerje és alkalmazza 
- a plánok összekapcsolásának szabályait, 
- a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
- az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel). 
Legyen jártas 
- a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazásában, 
- a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában, 
- többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás alkalmazásában, 
- az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében, 
- a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az utóhangosításban. 
A tanuló legyen képes 
- forgatási vázlatot készíteni és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni, 
- rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és montírozott, igényes 
hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
- számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével alkalmazni egyszerűbb videotrükköket a 
képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, átlyukasztás, blue-box). 
A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
ismerje fel azok erényeit és hibáit. 
Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi információs rendszerek 
között. 

 
 

2011. szeptember 1-jétől: a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. melléklete alapján 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK, GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK, FOTO-ÉS FILM TANSZAK 

 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Óraterv 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        

Kötelezően választható 
tantárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (2) (2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

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

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második helyen szereplő 
számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcsoportosítható. 
 
A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fotó és film műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat,  
A tanítási órák ideje: 45 perc 
 

Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
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Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10. évfolyam) 
 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat 
Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat  
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10 évfolyam) 
 
 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, egyedi szakmai modul a 
műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad 
lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a 
tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a médiaművészet sokféle 
tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, 
gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.  
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és 
megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, valamint médiaművészeti 
szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és 
képességének megfelelően választ. 
 
 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák  
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  
Tervezési készség 
Alkotói magatartás  
Kreativitás 
Vizuális gondolkodás  
Vizuális kifejezőkészség  
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség  
Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység  
Véleményformálási képesség 
  
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség  
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Önállóság 
Önkifejezés  
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletező kedv  
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
Segítőkészség 
 
Módszerkompetenciák: 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 
Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, –megoldás 
Tervezési készség  
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 

 
 

2.3.1.1. KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 
 

Vizuális Alapozó Gyakorlatok 
 
A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismerkedésen 
keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz 
szükséges képességek fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, játékos, élményszerű művészeti 
tevékenységek által. 
 
Előképző évfolyamok 
1–2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai feldolgozási képességének 

fejlesztése.  
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  
– A hagyományok élményszerű megismertetése.  
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken keresztül.  
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. Kreatív munkára és 

gondolkodásra nevelés. 
 

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

gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül. 
– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb 

alkotófolyamat végigvitelével.  
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a kézműves tárgyformálás egyes 

elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.  
– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának mozgósítása, az önkifejezés 

lehetőségeinek felfedeztetése. 
–  A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  
– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése.  
– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, változatos 

alkotó folyamatokba való bevonásával.  
– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki 

tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  
– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.  
– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése.  
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– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 
– vázlatok készítésére, átírásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok, székek 
Tároló polcok, szekrények, dobozok 
Vizes blokk 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Rajzbakok 
Festő állványok 
Mintázó állványok 
Kéziszerszámok 
Rajztechnikai eszközök 
Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, vastag, és széles–lapos ecsetek, 
szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 
Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 
Fényképező, filmfelvevő eszközök 
Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 
Munkabiztonsági berendezések 

 
Grafika És Festészet Alapjai 
 
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia 
kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a 
tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a vonal megjelenési formáit, 
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– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
– a kompozíciós alapismereteket, 
– az illusztratív ábrázolás alapjait. 
Legyen képes: 
– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 
– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– vonal a térképző szerepét, 
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 
– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 
 
Legyen képes: 
– vonalvariációk létrehozására, 
– a lelki minőségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
– egyszerű nyomatok készítésére, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  
– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
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– 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. 
 

2.3.1.2. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 

Grafika És Festészet Műhelygyakorlat 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, 
színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság 
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek 
segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek 
összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti 
problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.  
– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  
– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  
– Az önállóság kialakítása.  
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 
– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 
– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós lehetőségek) kifejezési szándék 

szerinti használatára, 
– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, 

akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) alkotásokat létrehozni, 
– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 
– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  
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– 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. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 
– a különböző színviszonyok hatását, 
– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 
Legyen képes: 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 
– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során, 
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 
– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  
– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  
– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 
– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 
Legyen képes: 
– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján különböző méretű variációkat, 

kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 
– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
 
A tanuló legyen képes: 
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 
– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk és illusztrációk készítésére, 
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 
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– esztétikus képi megjelenítésre, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– a munkavédelmi szabályok betartására. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, képalkotó, képessége. A 
terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti 
alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely 
lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 
 
A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– tervezési, képalkotási készség, 
– színhasználat, kompozíciós készség, 
– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 
– az elkészült munka összhangja. 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.  
– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.  
– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének fejlesztése. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 
– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 
– az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 
– az intermédia egyes műformáit, 
– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 
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Legyen képes: 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  
– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.  
– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.  
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– az olajfestés technikájának alapjait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét. 
A tanuló legyen képes: 
– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 
– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 
– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 
– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  
– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.  
– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.  
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 
Legyen képes: 
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.  
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– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresésé elősegítése.  
– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
 
Legyen képes: 
– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
 
A tanuló legyen képes: 
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, képalkotó, képessége. A 
terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
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1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
– díszlet– és jelmeztervek, 
– murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti 
záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely 
lehet: 
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 
– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
– az elkészített tervek és művek bemutatása, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 
– tervezői, kivitelező készség, 
– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
– a felületalakítás módja, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése: 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Vizes blokk 
Tároló szekrények 
Munkaasztalok, székek 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Gyűjtött tárgyak, drapériák 
Fényképezőgép 
Filmfelvevő  
Számítógép 
Szoftverek  
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa  
Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző méretű fotós gumihenger, 
grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 
Festőállvány (továbbképző) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
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2.3.2.2. FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 

 
 

Fotó És Film Műhelygyakorlat 
 
A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának megismertetése, az 
alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati 
tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes 
nyelv sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával. 
A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek 
megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és szerkesztés eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép 
létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. A képalkotási lehetőségek megismertetése, 
kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek tervezése és kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és egyszerűbb alkalmazási lehetőségeinek megismertetése néhány 

példa segítségével. 
–  A tanuló fantáziájának, kísérletező kedvének, nyitottságának fejlesztése.  
– Az életkori sajátosságoknak megfelelő elemző, képalkotó képességek kibontakoztatása.  
– Az eszköz– és anyaghasználat terén élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés biztosítása.  
– A társakhoz való pozitív viszonyulás formálása, a segítőkészség alakítása.  
– A munkakörnyezet tisztántartására való igény kialakítása, a fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotóművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– az álló– és mozgókép közti alapvető különbségeket, 
– a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket, 
– a laboreszközöket, 
– a nézőpont, kompozíció fogalmait. 
Legyen képes: 
– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben alkalmazni, 
– fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni. 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének bemutatása.  
– A fotós és a filmes nyelv sajátosságainak, törvényszerűségeinek tanulmányoztatása.  
– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek megismertetése.  
– A nézőpont, a képkivágás megválasztási szabályainak, képi következményeinek, valamint az egyszerű képregény–vázlat 

elkészítésének megismertetése, mozgó, mozgatható képek, képsorozatok előállításának gyakoroltatása.  
– Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség fejlesztése.  
– Nyitottságra, problémaérzékenységre való felkészítés kisebb feladatok önálló megoldása által.  
– A módszeres munkavégzés gyakoroltatása.  
– Saját munkák elemző értékelésének, rendezésének, rendszerezésének, dokumentálásának alkalmaztatása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Képalkotás egyszerű digitális technikával (mobiltelefon, kompakt fényképezőgép) 
– Képpárok, képsorozatok létrehozása 
– A kiválasztott fotók szerkesztése számítógépben 
– A képek nyomtatása, párokba, sorozatokba rendezése 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotó– és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– a természetes és mesterséges fényforrásokat, tudjon különbséget tenni hatásmechanizmusuk között, 
– a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 
– az optikai képalkotás fogásait, fogalmait, lehetőségeit, 
– a mozgóképkészítés alapvető szabályait, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria fogalmát. 
Legyen képes: 
– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban alkalmazni, 
– egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat előállítani, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni. 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának megismertetése.  
– A képelemzések során az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális hátterének felismertetése az összefüggések alapján.  
– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek további megismertetése.  
– A képalkotási lehetőségek mélyítése, a tanultak kipróbáltatása és alkalmaztatása.  
– Az idő–, és térbeli változás, mozgás, fejlődés, haladás képi kifejezésének megismertetése.  
– A storyboard készítésének elsajátíttatása.  
– A képrögzítő és szerkesztő eszközök gyakorlati felhasználásának bemutatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló 

alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával.  
– Az értékes munkák kiválogatásának, a rendszerezésének és kiállítási módjainak elsajátíttatása.  
– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  
– Az interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) elmélyítése. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotó– és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 
– a kameramozgások, a jelenetek képsorokra bontását, a képsorok megszerkesztésének elveit, módszereit, 
– azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez, 
–  digitális fotótechnika alapjait, 
– folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 
– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat. 
Legyen képes: 
– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 
– a számítógépes képszerkesztő programok alapvető lehetőségeit, 
– az idő–, és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 
– storyboard–ot készíteni, 
– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján megfelelő segítséggel filmet forgatni, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni, 
– a baleset–, munka–, és környezetvédelmi szabályokat betartani. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a fotó és filmtörténet néhány jellemző alkotását, 
– a fotó– és filmművészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, 
– az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket, 
– a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket, 
– azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez, 
– a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 
– a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 
– a rajz– és animációs filmek készítésének elveit (lapozható, sodorható képsorok), 
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– a laboreszközöket, 
– a képkivágások (plánok) képalakító hatását, 
– a mozgóképkészítés alapvető szabályait, 
– a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását, 
– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
 
A tanuló legyen képes: 
– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben alkalmazni, 
– képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni, 
– az idő– és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 
– egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat előállítani, 
– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 
– storyboard–ot készíteni, 
– csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni, 
– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, 
– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján megfelelő segítséggel filmet forgatni, 
– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is alkalmazni, 
– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani.A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– fotó és film készítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A 
koncepció tükrözze a tanuló a fotó– és filmművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismereteit. Az elkészített mű mutassa be a tanuló fotó– és filmtechnikai jártasságát, tudását. 
A fotó és film műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – a koncepció alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó 
vagy filmalkotás, amely lehet: 
– fotó – camera obscura –fotogram sorozat, 
– mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 
– egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 
– képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 
– storyboard és film, filmrészlet készítése. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti 
alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
– tárgyfotó sorozat, 
– környezetfotó sorozat, 
– rövid tárgy–animáció, 
– ritmusgyakorlat készítése mozgóképi eszközökkel. 
 
A vizsga értékelése 
– a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 
– a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 
– a képkivágások, képalakító eljárások ismerete, 
– önállóság, eredeti látásmód. 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének megismertetése.  
– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.  
– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek elsajátíttatása.  
– Újabb technikai kísérletek megtervezésének és kivitelezésének megismertetése.  
– Szinopszis írásának, a forgatókönyv felépítésének, szerkezetének, használatának megismertetése.  
– A tartalom és a művészi kifejezés összefüggéseinek megértetése.  
– A fotó–, és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazási lehetőségének elsajátíttatása.  
– A megtanult képzőművészeti technikák és kreatív módszerek egyre önállóbb beépítése az alkotó munkába.  
– Az utómunkálatok szakszerű megvalósítása.  
– A kész munkák webes megjelenítésének lehetőségei, szabályai.  
– A munkafolyamat résztvevőivel való együttműködés fontosságának tudatosítása. 

– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartása. 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a fotótörténet legnagyobb korszakait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 
– a kamera működését, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotói folyamatát, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényegkiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– helyesen exponálni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságát tudatosan alkalmazni, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap), 
– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének megismertetése.  
– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.  
– A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak megismertetése.  
– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek elmélyítése.  
– A mozgóképi formanyelv tudatos alkalmaztatása.  
– A fotográfiák módosítási lehetőségeinek, a műtermi felvételek és videóklip készítésének, az utómunkálatok módszereinek 

elsajátíttatása.  
– Az álló– és mozgóképi eszközök fejlesztési irányainak követése.  
– Az elkészült alkotások esztétikus formában történő dokumentálása és bemutatása (kiállítás, honlap).  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.  
– A stáb munkájában való aktív, kreatív részvétel fejlesztése. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
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– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságait tudatosan alkalmazni, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap), 
– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének megismertetése.  
– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.  
– A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak, valamint a reklámetika megismertetése.  
– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek elmélyítése.  
– A reklámfotó sajátosságainak megismertetése.  
– Tárgy– és figura fotózási módszereinek elsajátíttatása műtermi és természetes körülmények között.  
– Tervezett vagy aktuális eseményen keresztül a fotóriport–készítés lehetőségeinek bemutatása.  
– Jelenetsorok rendezésének, montírozásának és utóhangosításának elsajátíttatása.  
– Reklámfilm forgatásának gyakoroltatása stábmunkában.  
– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és alkalmaztatása.  
– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósításának megismertetése.  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit 
– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 
– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket alkalmazni, 
– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap), 
– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 



111 
 

– A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének megismertetése.  
– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. 
–  A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak bemutatása.  
– Különböző megvilágítási módszerek kombinációjának megismertetése.  
– A fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási és egyéb lehetőségek tudatos felhasználtatása.  
– A kameramozgások, képkivágások, trükkök alkalmazási lehetőségeinek elsajátíttatása a mondanivalónak megfelelően.  
– A professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeinek megismertetése.  
– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és alkalmaztatása.  
– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósítatása.  
– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.  
– Az egész éves tudatos tervezésben és a gyakorlati munkában való aktív részvétel igényének kialakítása.  
– Felkészítés az elkészült alkotások kiállításra kész összeállítására és önálló bemutatására. 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit, 
– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 
– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket alkalmazni, 
– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, 
– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap), 
– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
 
Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 
– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 
– a kamera működését, 
– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 
– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
– a filmkészítés elő– és utómunkálatait, 
– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat, 
– a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat, 
– a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait, 
– a munkavédelmi tudnivalók. 
 
A tanuló legyen képes: 
– saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit, 
– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 
– spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni, 
– konkrét eseményt előzetes szempontok alapján megörökíteni, 
– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 
– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni, 
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– a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket alkalmazni, 
– storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott filmet készíteni, 
– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 
– a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, igényes módon webes felületen bemutatkozni 

(honlap), 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 
– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, album), 
– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Fotó és film műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– fotó vagy film készítése 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A 
koncepció tükrözze a tanuló fotó és filmművészeti ismereteit. Az elkészített mű megoldása mutassa be a tanuló fotó és 
filmtechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
 
1. A fotó és film műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – képi vagy szöveges koncepció alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével 
megvalósított alkotás, amely témája alapján lehet: 
– portrésorozat, 
– reklám/divatfotó sorozat, 
– riport/autonóm riport 
– megrendezett fénykép 
– kísérleti fotó/film 
– kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó képsorozat, 
– ritmusképzés álló– és mozgóképi eszközökkel, 
– rövidfilm. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti 
alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat, tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet: 
– portréfotó sorozat, 
– reklámfotó sorozat, 
– riport/autonóm riport, 
– megrendezett fénykép, 
– mozgást kifejező mikrotörténet, 
– fotó– vagy filmtechnika alkalmazásával készített montázs. 
 
2. A fotó és film műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– az álló– és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 
– a fotózás és a filmezés technikái, 
– a fényképezés és filmkészítés története, 
– a fotó– és filmművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– – a magyar fotó– és filmművészet jeles képviselői, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 
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– a képkivágások és a képalakító lehetőségek alkalmazása, 
– kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 
– a koncepció eredetisége, átgondoltsága, 
– a megvalósítás minősége, 
– a tanult ismeretek kreatív alkalmazása. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok, székek 
Repró–állvány, fotóállvány 
Fotónagyító 
Fotólámpa, sötétkamra lámpa 
Fényképezőgép tartozékokkal (digitális tükörreflexes, valamint manuális módban használható, analóg) 
Videokamera 
Projektor 
Erősítő, keverő, mikrofon 
Fotólabor eszközök 
Zárható vegyszertároló szekrény (veszélyes anyagok alkalmazása esetén) 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Sötétítő eszköz 
Tintasugaras, vagy lézeres nyomtató 
Számítógép, képszerkesztő és vágóprogramok 
A továbbképző évfolyamokban ajánlott eszközök: 
3 db fejgenerátoros műtermi vaku (kiegészítő felszerelések, vakufénymérő, fotóháttér...) 
 

 

2.4. A tankönyvkiválasztás elvei iskolánkban 
A felhasználható irodalmat évfolyamokra lebontva megadja „Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja” 
minden szakon. 

Szakmai szempontjaink a tankönyv-választáshoz: 

- Alkalmas legyen a több éves használatra 
- Felmenő rendszerben legyen használható. 
- Megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének. 

 

A tantervek választási lehetőséget ajánlanak a tanítható anyagra. 

 

2.5. A magasabb évfolyamba lépés feltétele 
 
A magasabb évfolyamba lépésről az év végi beszámoló alapján dönt a beszámoltatást végző vizsgabizottság. A 
magasabb évfolyamba lépés feltétele a helyi tantervben meghatározott minimális követelményeknek való megfelelés.  
Amennyiben a bizottság döntésével a főtárgy tanár nem ért egyet, a magasabb évfolyamba lépésről a végső döntést a 
nevelőtestület hozza meg.  
Elméleti tárgyakból a magasabb évfolyamba lépés feltétele az év közben szerzett érdemjegyek alapján kapott 
legalább elégséges osztályzat.  
Amennyiben a tanuló a minimális követelményeknek nem felelt meg, pótvizsgát tehet, annak sikertelensége esetén 
tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, évfolyamonként maximum egy alkalommal.  
Művészeti alapvizsgát tehetnek azok a tanulók, akik elvégzik a tanszakonként előírt alapfokú osztályokat.  
 

- Az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése, erről bizonyítvány kiállítása. Az előképzős bizonyítványba 
szöveges értékelés és bejegyzés szükséges az első osztályba lépéshez. Első osztálytól legalább elégséges 
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érdemjegy kell a továbbhaladáshoz. Egy elégtelen érdemjegy esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. Két elégtelen 
esetén a nevelőtestület döntése szükséges a javítóvizsga lehetőségére. 

- Az igazgató engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményét egy 
tanévben vagy annál rövidebb idő alatt is teljesítheti a tanuló. 

- Ha a tanuló önhibáján kívüli okok miatt nem tud eleget tenni a tantervi követelményeknek, (huzamosabb 
betegség, tanév közben történő felvétel) az igazgató engedélyével osztályát folytathatja. 

 
2.6. Tanulóink munkájának és szorgalmának értékelése, ellenőrzése 

 

A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük.  
A képzés sajátosságaiból fakadóan naprakész a főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati 
fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának a mértékéről. 
A különböző tanszakok közötti ellenőrzési és értékelési rendszer egységesítését hivatott biztosítani a bemutatók 
sorozata. 
 

2.6.1. Az iskola ellenőrzési-és értékelési rendszere  
 
2.6.1.1 Ellenőrzési rendszer  
Az intézmény munkájának ellenőrzése  
Az ellenőrzés célja a végzett munka értékelése, a nevelés-oktatás eredményességének megítélése, a működés 
jogszerűségének vizsgálata és biztosítása.  
 

Az iskola belső ellenőrzésének feladatai  
 
Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok (nevelő-oktató munka ellenőrzése).  
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója a felelős. A belső 
ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munkát, az intézmény egész tevékenységét és biztosítja az 
ellenőrzés során felmerülő hibák, helytelen intézkedések kellő időben történő feltárását, fokozza a munka 
hatékonyságát.  
 
Az iskola belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni:  
- segítse elő a nevelés-oktatás hatékonyságának javulását: a tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az 
eredményeket a pedagógusoktól,  
- a szakmai ellenőrzés tartsa tiszteletben a nevelők módszertani önállóságát, az elért eredmények tükrében értékelje 
tevékenységüket.  
- segítse elő a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását,  
- továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét, legyen a fegyelmezett munka  
megvalósításának eszköze,  
- támogassa a helyi kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény  

működése során felmerülő megalapozatlan, helytelen intézkedéseket, hibákat,  
 
Az ellenőrzés jellege lehet: időszakos, állandó, kiemelt, speciális, bejelentett, bejelentés nélküli, alkalomszerű.  
 
Az ellenőrzés formái  
- óraellenőrzés,  
- tanórán kívüli tevékenység,  
- beszámoltatás, előadások, hangversenyek  
- írásos dokumentumok vizsgálata,  
- eredményvizsgálatok, felmérések,  
- helyszíni ellenőrzések.  
Az ellenőrzés tapasztalatairól akkor készítünk írásos feljegyzést, ha a pedagógus teljesítményét értékeljük, vagy egy-
egy szélesebb körű vizsgálatot végzünk.  
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Az intézményben folyó munka értékelése, mérése  
 
Az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat jelenti a végzett munka eredményeinek számbavételét. Az 
értékelés célja a jobbítás és az ezzel kapcsolatos újabb feladatok meghatározása. Az alábbi értékelési formákat 
alkalmazzuk attól függően, hogy milyen területet vagy kit és mit értékelünk:  

• jelentések,  

• beszámolók (nevelőtestületnek, fenntartónak),  

• egyéni vagy csoport megbeszélések,  

• értekezletek.  
A növendékek hosszú időn át való megtartását és a minőségi munkát az SZMSZ-ben meghatározott szempontok 
figyelembevételével ismerjük el.  
 

A tanulók értékelésének formái  
 
Iskolánkban a beszámoltatásra, az ismeretek számonkérésének követelményeire és  
formáira vonatkozóan irányadónak tekintjük az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában 
leírtakat. Az egyes tanszakok helyi tantervükben konkrétan szabályozzák a kérdést.  
Általánosságban a kötelező jellegű beszámolót januárban és a tanév végén kerül sor. A növendékeknek beszámoló 
keretében számot kell adniuk mind technikai felkészültségükről, mind előadási készségükről. A beszámoló bizottság 
előtt történik.  
Az év végi érdemjegyet a vizsgabizottság elnöke, a szaktanár együttesen állapítják meg. Az értékelés alapja a 
vizsgaprodukció, az éves munka, és a havi osztályzatok. A beszámolón nyújtott teljesítmény nem játszik közvetlen 
szerepet az érdemjegy kialakításában. Rendkívül indokolt esetben a főtárgy tanár javaslata  
alapján a beszámolót kiválthatja óraszerű foglalkozás a növendékkel a bizottság előtt. A beszámolónak ezt a formáját 
az igazgató engedélyezi, a döntés alapja minden esetben az, hogy a növendéket ne érhesse olyan jellegű negatív 
élmény, ami beidegződésként az egész tanulás folyamatára gyakorolna rossz hatást.  
 

Ellenőrzés, értékelés  
 
A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük.  
A képzés sajátosságaiból fakadóan naprakész a főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati 
fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának a mértékéről.  
 
Az értékelés célja  
- visszajelzés a tanár és a tanuló részére,  
- a tanulás hatékonyságának ellenőrzése,  
- a teljesítmény alapján korrekció kijelölése,  
- a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez.  
 
Helye a tanítás folyamatában  
- rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán,  
- egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után,  
-  féléves, éves anyag összegzése (félévi vizsga- bemutató, év végi beszámoló).  
 
Súlypontok  
- a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása,  
- az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése,  
- a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése.  
 

A tanuló jutalmazásának elvei és év végi formái  
 
Azt a tanulót, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és hozzájárult az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez, 
növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.  
Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki országos, regionális, megyei versenyen kiemelkedő eredményt ért el, 
illetve felvételt nyert művészeti szakközépiskolába.  
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Igazgatói dicséretben részesülnek a középiskolai tanulmányaik végéig zeneiskolába járó, érettségiző növendékek.  
Szaktanári dicséret adható annak a tanulónak, aki több alkalommal szerepelt különböző versenyeken és tanulmányi 
eredménye jeles.  
Az igazgatói dicsérethez oklevél és tárgyjutalom, a szaktanári dicsérethez oklevél kapcsolódik.  
 
 

Tanulóink munkájának értékelése  
 
Az előképző osztályban szöveges, egyénre szabott (az év végi értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt és 
nem felelt meg), az alapfok első osztálytól osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés.  
 
5 – jeles: 

Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is 
képes. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg és azokat kiválóan alkalmazza.  

Szóbeli feleletei és/ vagy bemutató munkái is teljes önállóságra vallanak. 

4 – jó: 

A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de 
apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is 
különösebb nehézség nélkül alkalmazza. 

3 – közepes:  

Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. A tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, 
az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb kérdések megoldásában némi nehézségek 
mellett elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár 
segítségével le tud küzdeni. 

2 – elégséges:  

Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális 
ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását még a tanár segítségével is. Elméleti és 
gyakorlati ismeretei nagyon minimálisak és folyamatosan ellenőrzésre szorul. 

1 – elégtelen: 

Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

A tanuló szorgalmának értékelése  
 

SZORGALOM PÉLDÁS JÓ KÖZEPES HANYAG 

1.Tanulmányi 

munkája 

Céltudatosan törekvő, 
odaadó, igényes a 
tudás megszerzésére 

Figyelmes, törekvő Ingadozó 

 

Hanyag, lassító 

2. Munkavégzése Kitartó, pontos, 
megbízható, 
lankadatlan 

Rendszeres, többnyire 
önálló 

Rendszertelen, 
hullámzó, önállótlan 

Megbízhatatlan, 
gondatlan 

3. Kötelesség- 

tudata 

Kifogástalan, precíz Megfelelő, néha 
ösztökélni kell 

Felkészültsége 
gyakran felületes 

Felkészültsége 
állandóan felületes 

4. Tanórákon 

kívüli 

információ 

Rendszeres, 
érdeklődő 

Előfordul, ösztönzésre 
dolgozik 

Ritkán Egyáltalán nem 
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felhasználása 

 
2.7.  A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző 
évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet, amennyiben az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú ill. továbbképző  évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni. Feladatait a 
követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható 
legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 
követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Az alapvizsga és a záróvizsga feladatait a tantárgyak követelményei tartalmazzák. 

2.8.  Az iskolai élet rendje 

A tanév rendje: 

 -A tanév kezdése és a szorgalmi idő miniszteri rendelet alapján történik. 

 -A tanítási napok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat. 

 - Tanítási napnak számít a PP szerinti tanulmányi kirándulás napja is. 

A tanítási nap rendje: 

 - Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 8.00 órától este 19.00-ig, szombaton 8.00- 13.30 

 óráig tart nyitva, az oktatás  h-p 13.00-19.00- ig, sz:8.30- 13.30-ig tarthat. 

 - A tanulókat legkorábban 12.45– tól fogadjuk- az órabeosztás függvényében – általánosságban az órák 

kezdete előtt 15 perccel. 

 - A tanítási órák 45-60-90 percesek, az előírt óratervnek megfelelő heti megoszlásban. 

 - A folyosókon 7.15-kor kezdődik a tanítói-tanári ügyelet, mely az óraközi szünetekben is tart. 

 - Hivatalos ügyek intézése: személyesen 8. 00 – 13. 00 óra között történhet, előzetes telefonos egyeztetéssel 

egyéb időpontban. Tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint. 

 

Az iskola éves munkatervében határozzuk meg: 

      - a tanítási szüneteket, 

      - az ünnepségek rendjét, 

      - a szülői értekezletek, fogadórák rendjét, 

      - a rendezvényeket. 
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2.9. Legitimációs záradékok: 

 


