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BEVEZETŐ 

 

 

1. Az iskola története: 

 

 

Pakson 1969 óta van szervezett zeneoktatás. A szekszárdi „Liszt Ferenc” Állami 

zeneiskola tagiskolájaként működött, majd az igények fejlődésével, a tanári létszám 

növekedésével 1974. január 1-től az akkori községi vezetés kérte az iskola 

önállósítását. 

Innentől datálható az önálló paksi Állami Zeneiskola működése. 

1990-től, a rendszerváltás évétől Zeneiskolaként működött, majd a táncművészeti 

tagozat beindulása után (1993), 1996-tól Városi Művészeti Iskola elnevezéssel 

működik, 2005-től PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola.  

2007-ben „Kiválóra Minősített”, 2008-ban a „Magyar Művészetoktatásért” szakmai 

plakett-tel tüntették ki. 

 

 

 

Az iskola négy művészeti ágon oktat.  

A zeneművészeti ág 1974-től (klasszikus, népi, jazz, elektroakusztikus zene), a 

táncművészeti ág 1993-tól (klasszkus balett, modern-kortárstánc), a szín és 

bábművészeti ág 2006- tól (dráma), és a képző és iparművészeti ág (rajz-festés-

mintázás) 2008 szeptemberétől működik. 

 

Az anyaiskola főépületének 2006-os átépítése után az iskola esztétikai szempontból és 

szakmai felszereltségét tekintve az ország egyik vezető intézményévé vált. 

Jelenleg három vidéki telephelyen működnek kihelyezett tanszakok, Bölcskén, 

Madocsán, Nagydorogon.  

 

Az egyéni, és csoportos képzés mellett kamaraegyüttesek, vonós-, gitár- és 

fúvószenekar, harmonikazenekar, gyermekkórus, népi együttesek biztosítják a 

növendékek szakmai fejlődését. 

 

Legtehetségesebb növendékeink zenei pályán folytatják tanulmányaikat. 

 

 

Az iskola szerepe a települések életében és a közoktatásban: 

 

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola, és tagintézményei szervesen illeszkednek a 

város és a községek kulturális életébe. 

 

Szoros a kapcsolatunk az óvodákkal, általános és középiskolákkal, valamint a 

közművelődési intézményekkel. 

Iskolánk tanulói állandó szereplői az iskolai ünnepségeknek, társadalmi 

megmozdulásoknak. Növendékhangversenyeink, versenyeink, a tánctagozat nyilvános 

vizsgái igen látogatottak, népszerűek, hiszen eljuttatják az értékes művészetet azokhoz 

a rétegekhez is, akik nem hangverseny-látogatók. 

 

Az átlagosnál jobb erkölcsi, családi háttérrel rendelkező és jobb tanulmányi 

eredményeket elérő tanulók jelentkeznek hozzánk. Jellemző a szociális és családi 

háttér motivációja és inspiráló ereje. 
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A kistelepüléseken a művészetoktatás szinte az egyetlen kulturális és művelődési 

lehetőség, így a tagiskolák szerepe igen jelentős. Több olyan – várhatóan 

újraéleszthető – programot indítottunk és valósítottunk meg az elmúlt évtizedekben, 

mint például a hangszerbemutató hangversenyek, közös hangversenyek (anyaiskola-

tagiskola közösen), amelyekkel nagy szerepet vállaltunk egyrészt a tanulóifjúság, 

másrészt a felnőtt lakosság zenei műveltségének megalapozásában, terjesztésében. 

 

A város és a községek művészeti csoportjainak életében a PRO ARTIS Alapfokú 

Művészeti Iskola jelentős szerepet játszik, egyrészt, mint főszponzor, (próbalehetőség, 

hangszer és kottaanyag ellátás) másrészt a szakmai irányítás tekintetében. 

 

Úgy gondoljuk, hogy iskolánk betölti azt a szerepet a város és városkörnyék művészeti 

életében, ami egy ilyen típusú iskolától elvárható. Az iskola rangjának fontos 

fokmérője, hogy az érdeklődés nem csökken irántunk, növendéklétszámunk évek óta, 

a nehézségek, és a demográfiai csökkenés ellenére tartja magát. 

Köszönhető ez a pedagógusok jó, és lelkes munkájának, a szülőkkel tartott jó 

kapcsolatnak, a minőségi munkának. 

 

Még hatékonyabb együttműködésre törekszünk Paks város meghatározó kulturális 

intézményeivel és szervezeteivel, hogy közös munkával, eszközeink felhasználásával 

magas színvonalú kulturális programokat valósíthassunk meg. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 

Pedagógiai programunkban és tantervi irányelveinkben megfogalmazott értékek célja, 

hogy a tanulók által választott, és igényelt művészeti tárgyak tanulásával segítse elő az 

„Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában” meghatározott, 

sokoldalúan művelt személyiség fejlesztését. 

 

 

 

1. 1. Pegadógiai alapelveink: 

 

Hogy az egyes művészeti ágakon, tanszakokon belül nyújtsunk speciális ismereteket, 

járuljunk hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiségek 

kialakításához. 

 

Hogy neveljünk az értékes művészet befogadására, értésére és művelésére, az érzelmi 

és az esztétikai nevelés eszközeivel alakítsunk ki a kultúra, és a társadalmi változások 

iránt nyitott magatartást. 

 

Hogy neveljük tanulóinkat a rendszeres, céltudatos, gazdaságos, koncentrált munkára, 

és segítsük elő a korszerű módszerek és az innováció különböző formáinak 

alkalmazásával tudásuk gyarapodását. 

 

Hogy ösztönözzük tanulóinkat – személyes példamutatással is - az értékes művészet 

szeretetére, művelésére. 

 

Hogy az egyéni oktatási formán túl, minél több gyermek számára tegyük lehetővé a 

csoportos együttmuzsikálás, az együttes művészeti tevékenységek,- azon belül más 

művészeti ágak – megismerésének, művelésének örömét. 

 

Hogy az iskola falain belül folyó művészeti tevékenység nagyobb erővel sugározzon 

ki a szűkebb, tágabb környezetünkben élőkre. 

 

Alapelveink megvalósításában nevelőtestületünket a szakmai hűség, a felelősségtudat, 

a megbízhatóság, és a gyermekkel szembeni türelem és szeretet vezérli. 

 

 

1. 2. A nevelő-oktató munka céljai: 

 

Az alapfokú művészeti nevelésben adjunk alkalmat az érdeklődő és fogékony 

növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítsuk a különböző szakterületeken való 

jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

 

A képzés folyamán vegyük figyelembe, az életkori sajátosságokat, és a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítsuk ki készségeiket, képességeiket, és 

gyarapítsuk ismereteiket. 
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Adjunk lehetőséget az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, a népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 

A táncművészeti ágon, szakma-pedagógiai és nevelési céljaink érdekében több 

ismeretanyagot kell szolgáltatnunk a szülőknek az itt folyó oktatásról.  

 

A zeneművészeti ágon belül, a napi munkában nagyobb gondot kell fordítani az 

együttműködésre, technikákat, módszereket kell kidolgozni a szolfézs szakon a 

„többszólamúság, társas zenélés” keretein belül a hangszerek megjelenésére.  

 

Alakítsuk ki a többszintű beiskolázási rendszert, amellyel minden célcsoportot 

(óvoda, általános iskola, középiskola) be tudunk vonni a művészetoktatásba.  

 

Az iskola minden tanszakán, és tagozatán, - ahol az „Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja” erre lehetőséget nyújt – szorgalmazzuk a 

csoportos foglalkozásokat.  

 

Lehetőséget kell keresnünk a Művészetterápiai képzés beindítására, mivel a sajátos 

nevelési igényű gyermekek számára körzetünkben nincs ilyen jellegű képzés.  

 

Növendékeinket ismertessük meg a különböző művészeti ágak sajátosságaival, a 

művészi megjelenítés módozataival, és készítsük fel növendékeinket az önkifejezés 

eszköztárának gazdagítására, hogy az itt tanultakat alkalmazni tudják az élet bármely 

területén.  

 

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 képző és iparművészeti ág lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - 

nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás 

kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 

érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, 

elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

 

 

 

 

1. 3. A nevelő-oktató munka feladatai 

 

Zeneművészet 

 

o A hangszeres és vokális műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 

o Adjon rendszeres zenei ismereteket. 

 

o Tanítsa meg a növendékeket a zenei írásra, olvasásra, vezessen rá a zene 

logikájára, formai összefüggéseire. 
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o Ismertesse meg a növendéket a főbb zenei stílusok sajátosságaival, a zene 

történeti összefüggéseivel, más művészeti ágakkal való kapcsolataival. 

 

o Fejlessze a növendékek zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti 

érzékenységét. 

 

o Fejlessze a növendékek zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket, 

érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. 

 

o Szoktassa a tanulót a rendszeres, céltudatos munkára. 

 

o Készítse fel tanulóit a szakirányú továbbtanulásra, egyik fő feladat legyen a 

tehetséggondozás. 

 

o Készítse el a többszintű beiskolázás szakma-pedagógiai anyagát.  

 

o Készítse fel növendékeit a más tanszakokkal való szorosabb együttműködésre.  

 

o Alakítson ki a növendékben az egyéni és a csoportfoglakozásokon olyan 

képességeket, hogy belső értékeit, művészi elképzeléseit a közönség előtt 

magabiztosan meg tudja jeleníteni 

 

o Segítse a történelmi egyházak zenei életét. 

 

o Legyen nyitott, és segítse a sajátos nevelési igényű gyermekek 

művészetterápiás képzését. 

 

o Kezdeményezze és támogassa az amatőrzenekarok, kamaraegyüttesek, 

énekkarok munkáját, legyen nyitott az értékes könnyű-, és jazz-zene 

oktatására, terjesztésére. 

 

o Használja ki a lehetőségeket a közismereti iskolák zenei életének 

támogatására, működjék együtt más intézményekkel a kulturális és művelődési 

feladatok ellátásában. 

 

o Ösztönözze tanulóit rendszeres hangverseny és operalátogatásra, a rádió és a 

televízió zenei műsorainak meghallgatására, a zenei élet iránti érdeklődésre, az 

aktív társas muzsikálásra. 

 

A táncművészet: 

 

 Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása. 

 

 A tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az 

egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra való nevelés. 

 

 Fejlessze a tanulók fizikai állóképességét, ritmusérzékét, tér- és 

formaérzéküket. 

 

 Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, a továbbképző 

osztályainak folytatására, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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 Fordítson figyelmet a színpadi megjelenítésre, a növendék életkori 

sajátosságaihoz, tánctechnikai tudásához, stílusismeretéhez alkalmazkodó 

koreográfiák betanításával. 

 

 Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyermekek személyisége nyitottá váljon a 

közösségi alkotó tevékenységek és általában a művészetek iránt. 

 

 Vonja szorosabbra kapcsolatát a szülői házzal és a társ általános iskolával.  

 

 Időtálló értékek közvetítéséhez járuljon hozzá a gyermekek ízlésének, kritikai 

érzékének fejlesztéséhez. 

 

 Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, és ösztönözze növendékeit 

más művészeti ágak megismerésére, és tevékenyen segítse a közös munkát. 

 

 

 

A szín és bábművészet: 

 

Készítse fel a tanulókat: 

 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, 

 

 a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a 

szerepalkotás során, 

 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

 

 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, 



 10 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 

 a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

 

 napjaink színházi struktúráját. 

 

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. 

 

A képző és iparművészet: 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
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- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 

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

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

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

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

 

 

 

1.4. A nevelő-oktató munka eszközei: 

 

A PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskolában folyó oktató nevelőmunka céljainak 

eléréséhez, legfőbb eszköz a tanóra. 

Amelyet zeneművészeti ágon, a főtárgyi hangszeres oktatásban egyénileg, 

előképzőkben, kötelezően válaszható, és kötelező tárgyaknál, továbbá a 

táncművészeti, a színjáték, és a képző és iparművészeti ágon csoportokban 

végzünk. 

Iskolánkban három szinten: előképzők, alsófokon, és továbbképző évfolyamokon 

folyik az oktatás. 

Szintenkénti megoszlása: 

 

Zeneművészeti ág: 

„A" tagozaton 

2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű, 

gordonka) 

2+8 évfolyam (klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, orgona) 

2+6 évfolyam (szaxofon, brácsa) 

1+6 évfolyam (magánének) 

2011. szeptember 1-től beiskolázandó növendékek képzési évfolyamainak 

számai „A” tagozaton: 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, 

harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütõ, 

zongora, hegedû, gordonka 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 „B" tagozaton 
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A "B" tagozat zárójeles számai az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. 

"B" tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

(3)+9 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, cimbalom, zongora, 

harmonika, hegedű, gordonka) 

(3)+7 évfolyam (klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, orgona) 

(3)+5 évfolyam (szaxofon, brácsa) 

(2)+5 évfolyam (magánének) 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

"A" tagozaton 

2+10 évfolyam (szolfézs) 

4 évfolyam (kamarazene) 

"B" tagozaton 

(5)+7 évfolyam (szolfézs főtanszak) 

 

2011. szeptember 1-től beiskolázandó növendékek képzési évfolyamainak 

számai „B” tagozaton: 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, 

kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütõ, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, 

zongora, hegedû, gordonka 

(1+1)+3+4 évfolyam: brácsa 

(1+1)+5 évfolyam: magánének 

Népzene: 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya), 

1+10 évfolyam (citera), 

2+6 évfolyam (klarinét/tárogató), 

10 évfolyam (tekerő, népi ének), 

 

 

Jazz-zene: 

  Tantárgy  Évfolyam 

     1.  2.  3.  4. 

   Főtárgy  Jazz főtárgy  2  2  2  2 

     Klasszikus főtárgy  1  1  -  - 

   Kötelező tárgy  Szolfézs  1  1  -  - 

     Szolfézselmélet  -  -  1  1 

     Jazzirodalom  1  1  -  - 

     Zenekari gyakorlat  -  -  2  2 

     Zongora kötelező tárgy  1  1  1  1 

   Kötelező órák összesen    6  6  6  6 

   Szabadon választható 

tárgy 

 Klasszikus főtárgy  -  -  1  1 

     Szolfézs  1  1  -  - 

     Szolfézselmélet  -  -  1  1 
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Táncművészeti ág: 

 

2+6+4 évfolyamon folyik az oktatás. 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

10. 

 Klasszikus balett      2  2  3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 Balett-előkészítő 

gimnasztika 

 3  3  2  2                 

 Népi gyermekjáték  1  1                     

 Tánctörténet                  1  1     

 Szabadon 

választható tantárgy 

         1  1  1  1  1  1     

 Köt. vál. tant.          1  1  1  1      1-

2 

 1-

2 

 Összesen  4  4  4  4  4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 

 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: 

 

2+6+4 évfolyamon folyik az oktatás. 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 

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

 Főtárgy                         

 Drámajáték  2  2  2  2  2  2  2  2  -  -  -  - 

 Színjáték  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  3  3 

 Kötelező 

tantárgyak 

                        

 Beszédgyakorlatok  -  -  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 1  1  -  - 

 Mozgásgyakorlatok  -  -  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 1  1  -  - 

 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 
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Képző és Iparművészeti ág: 

 
2+6+4 évfolyamon folyik az oktatás. 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 
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 tantárgy 
  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 

 

 

 

1. 5. A nevelő-oktató munka eljárásai: 

 

A növendékeink döntő többsége amatőr képzésben vesz részt. Az intézmény alapvető 

funkciója az amatőrképzés, a tehetséggondozás. 

 

A kiemelkedően tehetséges tanulókat az oktatás korai szakaszában kiválasztjuk és 

emelt óraszámban tanítjuk. („B” tagozat) 

 

Az intézmény alapfeladata az egyéni hangszeres oktatás és a kötelező, csoportos 

szolfézs tárgy oktatása, valamint a táncművészeti, szín és bábjáték, képző és 

iparművészet csoportos oktatása. 

 

A fentiek mellet pioritást élveznek a kötelezően választható tárgyak közül a 

társasmuzsikálást, valamint a társművészeti együttmunkálkodást elősegítő tárgyak. 

 

1. 6. Az iskolai nevelő-oktató munka tevékenységei, a felvétel és az átvétel helyi 

szabályai: 

 

Az intézménybe való bejutás feltétele: felvételi vizsga, amely a képesség, alkalmasság 

vizsgálatából áll, a választott művészeti ágakra, tanszakokra. 

 

A/ Felvételi vizsga  
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Zeneművészeti ág: 

A felvételi vizsgákat április, május hónapokban szervezzük: a kiselőképzősök részére. 

Érintett korosztály az általános iskola leendő 1. osztályosai. 

 

Bekerülhetnek a zenei tagozatra 3. 4., vagy ennél magasabb évfolyamba járó általános 

iskolai tanulók is, sikeres hangszeralkalmassági vizsga után, és a szolfézs tárgy 

tanulásával egyidőben hangszeres tanulmányaikat is megkezdhetik. 

 

 

Táncművészeti ág: 

A felvételi vizsgák február, március hónapokban szervezzük, a balett előkészítősök 

részére. Érintett korosztály a leendő nagycsoportos óvodások. 

Felvételt nyerhetnek a nem tagozatos osztályokba magasabb általános iskolai 

évfolyamba járó tanulók is, külön alkalmassági vizsga után. 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: 

A felvételi vizsgákat április, május hónapokban szervezzük: a kiselőképzősök részére. 

Érintett korosztály: 6 – 22 éves korig. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

A felvételi vizsgákat április, május hónapokban szervezzük.  

Érintett korosztály: 6 – 22 éves korig. 

 

 

A felvételi vizsgák előzményei: 

 

Iskolánk tanárai műsorokat rendeznek az óvodások számára télen és tavasszal. Ezeken 

a műsorokon mind a négy művészeti ág bemutatkozik. Nyílt napokon tájékoztatják a 

szülőket az intézmény által kínált lehetőségekről. 

 

Az általános iskolákban külön tematika, és megállapodás szerint az ének-zeneórákon, 

kis hangszerbemutató és ismertető hangversenyeken ismerhetik meg a gyerekek az 

zeneművészeti ágon folyó munkát. 

 

Tavasszal, a beiratkozás előtt a művészeti ágak nyílt napokat, bemutatókat tartanak. 

 

A szolfézstanárok az óvodákban felmérik a gyermekek képességét, javaslatot tesznek 

zeneiskolai beiratásra. 

 

A felvételi vizsga lebonyolításának módja: 

 

A felvételi vizsgák az előképzőbe és a magasabb évfolyamokra egyaránt a PRO 

ARTIS Alapfokú Művészeti Iskolában bonyolódnak. 

 

Az eredményről, a szaktanárok javaslata alapján az igazgató dönt és döntésének 

eredményéről a szülőket értesíti. 

 

B/ Alkalmassági vizsga: 

 

Zeneművészeti ág: 
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A szolfézs előképző évfolyamos, illetve az általános iskolákból jelentkező új 

növendékek csak akkor kezdhetik meg tanulmányaikat, ha a hangszeralkalmassági 

vizsgán megfelelnek. 

A kiválasztásnál a következőket vesszük figyelembe: 

- a gyermek érdeklődését, 

- alkati adottságait, 

- a férőhelyet, 

- a tanári ellátottságot. 

Mindezek után – rangsorolva – lehetőleg több hangszert kell megjelölniük, amelyen 

tanulni szeretnének. 

Aki az első helyen megjelölt hangszeren valami oknál fogva nem kezdheti meg 

tanulmányait, kipróbálhatja a második, illetve további helyen megjelölt hangszereket 

is. A vizsgán megfelelt növendékek a következő tanévben megkezdhetik hangszeres 

tanulmányaikat. 

 

Táncművészeti ág: 

A kiválasztásnál a következőket vesszük figyelembe: 

- a gyermek érdeklődését, 

- alkati adottságait. 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: 

A kiválasztásnál a következőket vesszük figyelembe: 

 az iskola szaktanárai vizsgálják, hogy a jelentkezők tudják-e teljesíteni az 

alapfokú színjáték művészeti képzés előképző és alapfok valamely 

évfolyamának bemeneti követelményeit, illetve a továbbképző valamely 

magasabb évfolyamának követelményeit, 

 a színjáték, a mozgás és a beszéd tantárgyak követelményeinek teljesítését. 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

A kiválasztásnál a következőket vesszük figyelembe: 

 az iskola szaktanárai vizsgálják, hogy a jelentkezők tudják-e teljesíteni az 

alapfokú képző és iparművészeti képzés előképző és alapfok valamely 

évfolyamának bemeneti követelményeit, illetve a továbbképző valamely 

magasabb évfolyamának követelményeit, 

 

 

 Más alapfokú művészeti iskolából átjelentkező tanulókat, meglévő 

bizonyítványuk alapján az őket megillető évfolyamba vesszük fel. 

 

 

A tanév munkarendjét az iskolaévenként összeállított Munkaterv alapján határozzuk 

meg. 

A munkaterv rendelkezik: 

- az országos, megyei versenyekről, találkozókról, 

- az iskolai növendék, tanszaki és házi hangversenyekről, 

- a növendékek félévi meghallgatásairól, a vizsgák rendjéről, 

- a szülői értekezletek időpontjáról, 

- a nevelőtestületi értekezletekről. 

 

A hangszeres egyéni és csoportos elméleti órák a hét párhuzamos napjain folynak, 

illetve magasabb évfolyamokban heti egy alkalommal összevonhatók. 
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A kötelezően választható tárgyak: zenekar, kamarazene, zeneirodalom, korrepetíció, 

kötelező zongora, - a csoportos és egyéni hangszeres órákkal való ütközések 

elkerülése miatt – konszenzus alapján történik. 

 

A táncművészeti ágon, a tagozatos osztályok órarendjét a „Bezerédj” Általános 

Iskolával külön egyeztetjük. 

 

A szín és bábjáték, és a képző és iparművészeti ágon a növendékekkel egyeztetve 

alakulnak ki az órarendek. 

 

Az iskola a szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 8 órától este 20 óráig tart nyitva. 

A más városokban tanuló növendékek miatt, a fenntartó engedélyével szombaton is 

folyhat tanítás, illetve zenekari próba az intézményben. 

 

Rendezvény esetén a nyitvatartási rendtől el szoktunk térni. 

 

A zeneművészeti ágon a tanítási órák 12 és 20 óra között zajlanak. 

 

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy az ne ütközzön az iskolai elfoglaltságukkal. 

A hangszeres főtárgyi órabeosztás alapja a mindenkori kötelező tárgy (szolfézs) 

órabeosztása. Rendkívüli esetben ettől el lehet térni. 

 

 

2. Az egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere: 

 

Előképző évfolyamok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Szolfézs – kiselőképző: 

 az egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának érzékelése. 

 szolmizációs hangok éneklése, pentaton hangsor ismerete, a zenei írás-olvasás 

bevezetése. 

 

Szolfézs – előképző: 

 dallamok, olvasógyakorlatok szolmizálása. 

 a törzshangsor megismerése, ábécés hangnevek. 

 ritmus és dallam memorizálása. 

 csoportos ismerkedés a hangszerek világával: ütő-hangszerek, egyszerűbb 

dallamhangszerek. 

 

Hangszeres előképző: 

 a tanulók hangszeres készségeinek kialakítása egyénileg,  

 a helyes funkciók és mozgások, a hangszerjáték megalapozása. 

 

 

Táncművészeti ág: 

 

A tanuló ismerje:   

 a testrészeit, testrészeinek irányított mozgás-lehetőségeit, 

 a különböző izomcsoportokat, 
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 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

 a járás és futásformákat. 

 

Legyen képes:  

 a térben való tájékozódásra, 

 ritmusban mozogni, 

 izmainak tudatos használatára, 

 a tanult anyag csoportos bemutatására, 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: 

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet - ezen belül is 

elsősorban a színjáték - iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a 

színjátékon keresztül történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak 

elsajátítására, valamint a színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére. 

Törekednünk kell arra, hogy az oktatást a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

adottságaihoz, és képességeihez igazítsuk. Mindez természetesen nem azt jelenti, 

hogy a képzéssel szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású minőségi 

követelmények. Éppen ellenkezőleg: a színjáték főtárgy tanításán keresztül a 

tanárnak arra kell törekednie, hogy a fiataloknak a színházi és színjátékos 

ismereteket a számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon közvetítse. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, 

szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet 

műfaji sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a 

tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

 

 

 

Alapfokú évfolyamok: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

 

„A” tagozat:  Célja: az amatőrképzés 

 

Kottaolvasás: tudjon a növendék biztonságosan kottát olvasni, évfolyamánál könnyebb 

anyagot folyamatosan lapról játszani. 

 

Ritmus, tempó: ismerje és tudja megszólaltatni a leggyakrabban előforduló 

ritmusképleteket. Nagyobb terjedelmű műveket tudja egyenletes tempóban eljátszani. 



 19 

 

Hallás: tudjon tisztán intonálni, korrigálni, belső hallásával előre hallani a megszólaló 

hangokat. 

 

Hangszerkezelés: jusson el olyan szintre, hogy legyen képes a folyamatos, biztos 

játékra. 

Hangképzés-hangminőség: törekedjen a kifogástalan hangzásra, legyen igénye a szép, 

értelmes előadása. 

 

Stílusismeret: ismerje meg a zenei stílusokat, és ismereteit tudja alkalmazni. 

 

Társaszenélés: rendszeresen vegyen részt társas muzsikálásban: kamaraegyüttes, 

zongora négykezes, zenekar, kórus. 

 

Zeneelméleti ismeretek: ismerje meg a hangközöket, hármas és négyes hangzatokat, a 

hangsorok rendjét, a leggyakrabban előforduló zenei formákat, zenei kifejezéseket. 

 

Zeneirodalmi ismeretek: ismerje meg vázlatosan a legközismertebb zeneszerzők életét 

és munkásságát. 

 

Zenei rendezvényeken való részvétel: vegyen részt az iskola és a közismereti iskolák 

rendezvényein, aktív szereplőként, vagy hallgatóként. 

 

Önállóság: igényelje és legyen képes a hangszerrel való napi kapcsolatot, gyakoroljon 

rendszeresen. 

 

 

 

„B” tagozat: Célja: felkészítés a szakirányú továbbtanulásra 

 

Kottaolvasás: tudja a növendék a zeneműveket önállóan elolvasni és megtanulni, saját 

évfolyamának anyagát lapról játszani és az új anyagot gyorsan elsajátítani. 

 

Ritmus, tempó: ismerje az előforduló összes ritmusképletet, ügyelve az 

egyenletességre. 

 

Hallás: alapkövetelmény a tiszta intonáció, a melodikus, ritmikus, harmonikus hallás 

együttműködése, a belső hallás folyamatos jelenléte. 

 

Hangszerkezelés: jusson el olyan szintre, hogy képes legyen a jó zenei megoldások 

technikailag tökéletes kivitelezésére, képes legyen a technikát a zene szolgálatába 

állítani. 

 

Hangképzés-hangminőség: legyen igénye a hangszer adottságainak legmegfelelőbb 

hang képzésére, játéka tükrözze az értelem és az érzelem teljes összhangját. 

Törekedjen a hallgató számára élményt adó játékra. 

 

Stílusismeret: szerezzen jártasságot az összes zenei stílusban. Legyen igénye új 

zeneművek felfedezésére, a XX. sz.-i zene befogadására. 

 

Zeneelméleti ismeretek: szerezzen jártasságot a többszólamú zenei írásban, 

olvasásban, éneklésben. 
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Ismerje a hangsorok rendjét, a modális hangsorokat, hangközöket, egyszerűbb 

zárlatokat, az összes hármashangzatot és fordításait, a domináns és szűkített szeptimet 

és fordításait. 

 

Otthoni munka, gyakorlás: tervezze úgy az otthoni munkáját, hogy a nagyon magas 

szakmai követelményeknek meg tudjon felelni, elsőbbséget kell biztosítani az otthoni, 

napi rendszeres, koncentrált gyakorlásnak. 

 

 

Táncművészeti ág: 

 

A tanuló ismerje: 

 

 a kar és láb pozíciókat, 

 a klasszikus balett alapelemeit, 

 a tanult anyag szakkifejezéseit, 

 a szakkifejezések jelentéseit. 

 

 

Legyen képes: 

 

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

 a kombinációk használatára, 

 a zene és a tánc összhangjának betartására, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: (Drámajáték) 

 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 

- figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos 

használatára, 

- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas 

helyzetekben, 

- érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív 

alkalmazására, 

- érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 

- tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 

- kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló 

alkalmazására, 

- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és 

pontos érzékelésre, a tér kreatív használatára, 

- egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a 

szerepjátékokban, csoportos improvizációkban, 

- különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek 

verbális, vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is 

bevonó eszközökkel történő kifejezésére, 
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- összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és 

mozgásformák együttes alkalmazásán keresztül, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik, 

gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 

megjelenítésének előkészítésében. 

Ismerjék 

- a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát, 

- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját 

eszköztáruk ezirányú fejlettségének mértékét, 

- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztáruk ez irányú fejlettségének mértékét, 

- figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett 

feladatvégzés feltételeit, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek 

szerepét a szerepjátékok során és az improvizációkban, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta 

lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait, 

- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaikkal és 

másokkal való kapcsolatukban, 

- az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a 

szerepjátékokban, 

- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 

- összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és 

mozgásformák, illetve a szerepjáték adta lehetőségeit, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit 

saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 

megjelenítésének előkészítésében. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és 

feladatrendszert határozza meg: 

- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

= az elemzés, 

= az elvont gondolkodás, 

= a képi gondolkodás, 

= a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 
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- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló legyen képes 

- a látványt értelmezni, 

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

- síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- azok jel- és jelentésrendszerét, 

- a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

- az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

- a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok 

jelrendszerének alapjait, 

- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit, 
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- a művészettörténet nagy korszakait. 

- A tanuló legyen képes 

- a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) 

feldolgozására, 

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

- sík- és térbeli művek létrehozására, 

- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű 

feldolgozására (tanári segítséggel), 

- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során 

felhasználni. 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

Zenei taszak: 

 

„A” tagozat: 

Cél: az alapfokon megszerzett készségek, tudás szintentartása, továbbfejlesztése; 

figyelembe véve a tanulók más irányú elfoglaltságát, és a csoportos művészeti 

tevékenységre való ösztönzés. 

 

„B” tagozat: 

Célja, feladatrendszere megegyezik a Művészeti Szakközépiskoláéval. 

 

Táncművészeti tanszak: 

 

A tanuló ismerje: 

a tanult tananyagot, 

a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, 

a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait. 

 

A tanuló legyen képes: 

a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

a kombinációk szolisztikus bemutatására, 

az ismert anyagból önálló gyakorlatok bemutatására, 

művészeti csoportokban, más művészeti ágakban tevékenykedő növendékekkel való 

együttműködésre. 

 

 

Színjáték tanszak: 

  

 A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: 
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o a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

o karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

o egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

o más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a 

szerepalkotás során, 

o színházi improvizációra, 

o különféle szerepek megformálására, 

o drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

o színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

o a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

o a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a 

valóságot. 

 

- Ismerjék 

o a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

o az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

o a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

o a szöveg- és előadáselemzés szempontjait és módszereit, 

o a színészi játék alapvető iskoláit, 

o a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

o a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág 

 

A vizuális gondolkodás emeltebb szintjén az alkotó és tervező szemlélet érvényesül. 

Olyan feladatcsoportok-egyéni és csoportos projektek-elkészítése kívánatos, melyben 

a tanulók sajátos látásmódjukat a világhoz és azon belül a látvány, a kép, világához 

való viszonyukat is reflektív módon tudják kifejezni. Új eszközök és anyagok-

elsősorban a mediális eszközök-segítségével a vizuális nyelv kiterjesztésére is sor 

kerülhet.  

 

 

3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 

 

Zeneművészeti ág 

 

A PRO ARTIS Alapokú Művészeti Iskolában-ban folyó elméleti és gyakorlati képzés 

követelményei és tantervi programja alkalmat ad a növendékek zenei és testi 

képességeinek fejlesztésére, és biztosítja a hangszereken és a csoportos tárgyakban 

elsajátítható jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

 

Képzésünk figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, épít a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére. Alakítja képességeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 

Az egyéni és kiscsoportos oktatás jellegéből adódóan tanárnak döntő szerepe van a 

gyermek személyiségformálásában, melynek kiemelkedő helyet kívánunk adni a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink során. 

 

Növendékeinket az igényes munkára, kitartó, hatékony gyakorlásra neveljük. 



 25 

 

Fejlesztjük a tanulók zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket, érzékenységüket 

a dinamika, a hangszín különbségeire, zenei ízlésüket, stílusérzéküket a zenei 

karakterek iránt. 

 

Kibontakoztatjuk zenei fantáziájukat, teret és lehetőséget adunk kreatív 

megnyilatkozásaiknak. Ennek fő tere a hangszeres óra, és a csoportos művészeti 

tevékenység. 

 

Fejlesztjük improvizációs képességüket. 

 

Oktató-nevelő munkánk arra is irányul, hogy a tanulók az életkoruknak és 

képességeiknek megfelelő zenei anyagot kottahűen, stílusosan, a zenei 

összefüggéseket visszaadva, értelmesen tagolva, árnyaltan és kifejezően szólaltassák 

meg. 

 

Módszerekben, technikákban olyan már működő (Suzuki, Orff), és céljainknak 

megfelelő új lehetőségeket keresünk, amelyekkel növendékeink személyiségét még 

sokoldalúbban fejleszthetjük. 

A gyermek személyiségének fejlesztése a szülői háttér nélkül nehezen megvalósítható, 

ennek értelmében minél több közös (szülő-gyermek-tanár) programot kell létrehozni: 

táborozás, koncertlátogatás, nyílt órák… 

 

 

Táncművészeti ág 

 

A táncművészeti alapismeretek átadásán túl neveljen az egészséges életmódra, 

ügyességre, és a magabiztosságra. 

 

Adjon lehetőséget az időtálló értékek, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok átadására, az értékmegőrző formák kialakítására. 

 

Fordítson figyelmet a színpadi megjelenítésre, a növendékek életkori sajátosságaihoz, 

tánctechnikai tudásához, stílusismeretéhez alkalmazkodó koreográfiák kialakítására. 

 

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

alkotó tevékenységek és általában a művészetek iránt. 

 

Alakítson ki olyan érzelmi töltést a gyerekekben, hogy tanulmányaik befejezése után 

bekapcsolódjanak az amatőr táncéletbe. 

 

Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív 

megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket. 

 

Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a szülői házzal és a társiskola nevelőtestületével. 

 

 

Szín és Bábművészeti ág 

 

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét.  
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Alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró 

tartománya.  

 

Biztosítsa a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen 

tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 

kifejezési formákat, amelyek a színművészetben megjelennek. 

 

Tárja fel a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, értesse meg, hogy az alkotás a 

legértékesebb emberi alapképesség. 

 

Alapozza meg a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes 

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

emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az 

eredményes szereplés összetevői. 

 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá 

az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág 

 

 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és 

iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt 

fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 

képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a 

tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

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

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a 

tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és 

továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók 

életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 

 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

4.1. Tanulói közösségek: 

A zenei tanszakon ösztönözze tanulóit az aktív együttmuzsikálásra, éneklésre, mely 

erőt, hitet, akaratot, s a másokra való odafigyelés képességét fejleszti, ugyanakkor 

fegyelemre szoktat. 

Kisebb csoportokban is érvényesül ez a hatás, de a zenekarokban, a kórusban, 

nagyobb kamaracsoportokban még intenzívebben fejlődik a gyermekek közösségi 

tudata. 

A koncerteken átélik az együtt alkotás élményét. A befelé forduló, gátlásos 

gyermeknek nagy lehetőség a közösségi, zenekari játék, hiszen így anélkül lehet a 

produkció résztvevője, hogy a figyelem  
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A táncművészeti és a színjáték tanszakon folyó oktatási forma eleve a közösségi lét, 

életforma, az egymásra figyelés, a másokért tevés szempontjait fejleszti a 

növendékben. 

A sikerélmény eléréséhez lehetőséget kell adni az iskolai, iskolán kívüli, városi, 

megyei és országos rendezvényeken való nyilvános szereplésre. 

 

A közösségnevelés legfőbb fóruma a csoportos művészeti tevékenység, amelyet a 

törvények adta lehetőségeken belül, a gyermek iskolábalépésének kezdetétől meg kell 

kezdeni. 

 

 

4.2. Szakmai munkaközösségek 

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítása, a 

módszertani kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása 

érdekében az iskolákban szakmai munkaközösségek működnek. 

 

A szakmai munkaközösségeket az azonos szakos, vagy a közös rendszerbe sorolható 

(pl. fúvós, vonós hangszerek) tanszakok oktatását ellátó tanárok részvételével lehet 

létrehozni, amennyiben a tanárok száma minimum 5 fő. 

A munkaközösségek feladatait az iskola munkaterve tartalmazza. A munkaközösségek 

részt vállalnak tanulmányi versenyek, évközi, tanév végi beszámolók, meghallgatások 

előkészítésében, lebonyolításában és más feladatok közös megoldásában. 

A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség vezetők irányítják, akiket az 

igazgató bíz meg. 

A munkaközösség vezetőket pótlék illeti meg és órakedvezmény adható. Feladataik a 

munkatervek elkészítése, közös programok előkészítése, vezetése, a pályakezdők 

segítése, óralátogatások, naplók, tájékoztató füzetek ellenőrzése.  

 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma 

 

A pedagógusok heti teljes munkaideje a Köznevelésről szóló törvény melléklete 

szerint meghatározott kötelező tanítási órából, valamint a nevelő-oktató munkával, a 

szakfeladatnak megfelelő foglalkozással összefüggő, illetve annak ellátásához 

szükséges időből áll.  

A pedagógus a kötelező óráit a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, ill. a tanórai 

foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani akkor is, ha a tanuló 

betegség, vagy más ok miatt hiányzik. A pedagógusok felelősek a rájuk bízott 

gyermekekért, ezért részükre a tőlük telhető legoptimálisabb szociális és pedagógiai 

környezetet biztosítják.  

Az intézményünkben dolgozó pedagógusok legnagyobb része osztályfőnöki 

feladatokat is ellát. (lásd: 13/2010. (III. 19.) OKM rendeletet) 

Ezek a következők: 

- a tanuló teljesítményének folyamatos értékelése, minősítése, az érdemjegyekről a 

tanuló és szülő rendszeres értesítése. (Félévkor értesítő, év végén bizonyítvány 

kitöltése)  

- rendszeres kapcsolattartás a főtárgy tanár osztályába tartozó tanulókkal, illetve egy 

csoportba, együttesbe (zenekar, kórus, szolfézs, táncegyüttes stb.) tartozó tanulókkal, 

az egyéni és csoportos tantervek kialakítása, a tananyaggal való ellátás megszervezése, 

segítése, az iskolai rend szerint a kötelező, ill. választható tárgyakra való jelentkezés 

rendjének ismertetése, segítése, a kötelező és választott foglalkozásokon való részvétel 

ellenőrzése  
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- közös foglalkozások (növendékhangverseny, kiállítás, bemutató) szervezése, vezetése  

- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel e-mailben, telefonon vagy személyesen, szülői 

értekezlet megszervezése és megtartása 

- szükség esetén kapcsolattartás a közismereti iskolával  

- adminisztratív feladatok ellátása (foglalkozási naplók vezetése és kitöltése, tájékoztató 

füzet kitöltése, folyamatos vezetése, bizonyítvány, törzslap kitöltése, meghatározott 

időben történő egyeztetése, összeolvasása) 

- az iskola belső rendje szerint a gyermekjóléti, adott esetben gyermekvédelmi feladatok 

ellátása, balesetvédelmi oktatás megtartása, házirend ismertetése és betartatása 

- közös, iskolai és iskolán kívüli programok szervezése, és vezetése, a tanulók kísérése 

és felügyelete versenyeken, fesztiválokon, egyéb rendezvényeken tanítási időn kívül 

 

 A pedagógusok munkaköri leírását a szabályzat melléklete részletesen tartalmazza. 

 

 

6. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A kiindulástól a végcél eléréséig úgy építjük fel a tanítás folyamatát, hogy mindig 

figyelembe vesszük a szakmai követelményeket, de ugyanakkor a növendékek eltérő 

fejlődési szakaszait is. 

 

A művészeti nevelés a gyermek személyiségformálásának fontos része, azonban 

figyelembe kell venni, hogy a növendékek legnagyobb része nem lesz hivatásos 

művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, táncot, és más művészeteket 

szerető, értő ember. 

 

Ügyelni kell arra, hogy az önként vállalt művészeti iskolai tanulással ne terheljük túl a 

gyermeket és ne hajszoljuk teljesíthetetlen feladatokra, öncélú produkciókra. 

 

Az élményt nyújtó előadási mód kialakításában jelentős szerepe van a tanári 

bemutatásnak, amely legyen mindig stílushű és igényes. 

 

A technikai és a zenei fejlődés nem halad mindig párhuzamosan. A muzikális, de 

technikai készségben elmaradott növendéket a zene hangszeres megvalósításában 

segítsük, a technikailag jól képzett, de kifejezéstelenül játszó növendékekben a 

formálás igényét kell fejlesztenünk. 

 

 

A tehetséggondozás feladatai 

 

Elsődleges feladatunk, hogy a tehetséget mutató tanulóknak a művészeti nevelést 

biztosítsuk, számukra tehetségük kibontakoztatására és fejlesztésére lehetőséget 

adjunk, az ehhez szükséges körülményeket megteremtsük. 

 

Tanulóinknak lehetőséget biztosítsunk az iskolai rendezvényeken és a különböző 

intézmények, illetve a város rendezvényein való szereplésre, a megyei, országos 

hangszeres, valamint zeneműveltségi találkozókon való részvételre. 

 

Segítjük csoportjaink megyei és országos rendezvényeken, versenyeken, bemutatókon 

való részvételét. 
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Kiemelkedően jó képességű növendékek esetében a főtárgytanár, az azonos, vagy 

rokon tantárgyat tanító tanárok véleményének figyelembevételével javasolja a 

szülőknek a zenei, vagy táncos pályára való felkészülést. A szülőkkel való egyeztetés 

után a kiemelkedő tehetségű tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskola „B” 

tagozatos tantervű oktatásában részesüljenek. A „B” tagozatos növendékek 

felkészítése fokozottan igényli a tanárok együttműködését. A főtárgytanár az elméleti 

tárgyak tanáraival együttműködve készíti fel a növendéket a pályára. 

 

 

A tehetséggondozás formái: 

 

 országos zenei hangszeres és szolfézs versenyek, ill. találkozók, 

 megyei versenyek és találkozók, 

 iskolai növendékhangversenyek, 

 tanszaki és háziversenyek, 

 országos, megyei tánctalálkozók, 

 országos, és megyei szervezésű táborozásokon való részvétel biztosítása, 

 színházlátogatások, 

 rendezvényeken a szereplési lehetőség biztosítása, 

 tavaszi fesztivál 

 

Segítjük az általános- és középiskolák zenei életét, támogatjuk az amatőr együtteseket. 

Együttműködést alakítunk ki a kulturális és művelődési feladatok ellátásában – ünnepi 

rendezvények, hangversenyek, ismeretterjesztés – város művelődési intézményeivel. 

 

A művészeti iskola és a szakközépiskolai tanárok közös törekvése, felelősségteljes 

kötelessége a növendékek megalapozott pályaválasztásának segítése. 

 

Intézményünk tanárai keresik a konzultációs lehetőségeket, lehetővé téve a 

növendékek többszöri meghallgatását a szakközépiskolák számára. 

 

 

7. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések 

 

Tárgyi eszközök 

 

A tantermek felszereltsége az anyaiskolában és a kihelyezett tanszakokon is megfelel 

az elvárásoknak. 

 

Az anyaiskola épületei a 2006-os felújítás óta országosan is a legjobban felszerelt, 

esztétikailag kiemelkedő, megvalósításában európai színvonalú Művészeti Iskola.  

A kihelyezett tanszakokon, a községek által, a tanításra átadott, és fenntartott 

termekben folyik az oktatás, így ezeknek csak a felszereltsége az anyaiskola feladata. 

 

A tantermek felszereltsége a Minősítő Testület által meghatározott eszközökkel 

ellátott.  

Kivétel ez alól a paksi iskola, amelynek felszereltsége országosan is egyedülálló.  
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Hangszerellátottság 

 

A hangszerek száma az oktatáshoz megfelelő, nagyrészük közepes minőségű és 

márkájú. 

 

Az utóbbi években mód nyílott arra, hogy minőségileg jobb hangszereket vásároljunk, 

folyamatosan javítjuk, cseréljük, fejlesztjük a hangszerállományunkat, melynek 

fedezetét részben az önkormányzat, részben az erre kiírt, és elnyert pályázati pézekből 

fedezzük.  

 

Zongoraparkunkat márkás hangszerek alkotják, de már 20 éve nem nyílott 

lehetőségünk a hangszerek generálozására, ami darabonként is jelentős összeg.  

 

A hangszerek többségét fúvós és vonós tanszakon kölcsönözzük a növendékeknek. 

Tanulóink közül néhányan rendelkeznek saját hangszerrel. 

 

Felszereltség 

 

A csoportos művészeti ágak tantermei – tánc-, szín és báb-, képző és iparművészet – 

a rendeletekben előírt felszereltséggel rendelkeznek.  

 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei: 

  

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolában és az öt tagiskolában működő Szülői 

Szervezeten keresztül az intézménynek szoros kapcsolata van az itt tanuló gyermekek 

szüleivel. 

 

A Szülői Szervezet választmányába minden tanár egy tagot delegál, így az iskola 

valamennyi tanulójának képviselete biztosított. 

 

A Szülői Szervezet tagjai, vezetősége saját program szerint működik. 

 

A Szülő Szervezet választmánya háromtagú vezetőséget hozott létre, akik a napi 

ügyekben képviselik a testületet. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 a legfontosabb, napi kapcsolat a „Tájékoztató füzet”, amelyben szakmai és 

egyéb dolgokban tájékoztatja a pedagógus a szülőt, ill. a szülő a pedagógust, 

 a növendék, és tanszaki hangversenyek, (havi egy alkalommal) 

 az egyes tanárok házihangversenyét követő szülői értekezletek, (minden tanár, 

évi két alkalommal) 

 félévi meghallgatás, (nyílt) 

 nyílt napok, (évi két alkalommal) 

 tanulmányi kirándulások, (esetenként) 

 nyári táborozások, (alkalmanként) 

A tanárok ilyen alkalmakkor tájékoztatást adnak a tanulók előrehaladásáról, illetve 

szorgalmáról. Lehetőség nyílik a személyes konzultációkra, a felmerülő problémák 

megbeszélésére. 
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Az iskola az év elején kivonatosan megküldi a szülőknek az Őt, illetve a gyermekét 

érintő kérdésekben az intézmény Munkatervének kivonatát. 

 

A szülők gyakran elkísérik gyermekeiket a szereplésekre, sőt néhányan a 

munkahelyükön is szerveznek bemutatkozási lehetőséget. Ezeket a szerepléseket 

szívesen vállaljuk, mert így nem csak a jelenlegi növendékek, hanem leendő 

növendékeink szülei is képet kapnak munkánkról. 

 

Az intézményben diákönkormányzat nem működik, a diákok érdekvédelme a Szülői 

Szervezeten belül valósul meg. 

 

Iskolánkban intézményi tanács működik, melyben a Knt. előírásai szerint az 

intézmény nevelőtestülete, a működtető önkormányzat, valamint a szülői szervezet 

delegált tagjai vesznek részt. 

 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola vizsgákra vonatkozó szabályait az intézmény 

helyi tanterve tartalmazza. 
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HELYI TANTERV 

 

 

1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei: 

 

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete a Művelődési és Közoktatási 

Minisztérium által kibocsátott tantervet (27/1998) elfogadta – helyi tantervként 

használja, kifutó rendszerben alkalmazza. 

A nevelőtestület a 2011/2012-es tanévtől a 3/2011 (II. 26.) Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

szóló 27/1998 MKM módosításáról szólóNEFMI rendelet szerinti tantervet felmenő 

rendszerben alkalmazza. 

Kiegészítve a rendelet alapján készült részletes, évfolyamonként meghatározott, 

javasolt tananyaggal. 

Ezt a pedagógiai program melléklete tartalmazza. 

 

 

2. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 

tanórai foglalkozások és azok óraszámai: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Hangszeres főtárgyak: 

1. Zongora 

2. Vonósok: hegedű, brácsa, gordonka. 

3. Fafúvósok: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott. 

4. Rézfúvósok: trombita, kűrt, harsona, tuba. 

5. Gitár, 

6. Harmonika, 

7. Ütő, 

8. Szolfézs, (társas-zenélés), 

9. Népzene: citera, népi ének, tekerő, népi hegedű,  

10. Hangszeres kamarazene. 

 

Kötelező tárgy:  

1. szolfézs, 

2. jazz-elmélet, 

3. korrepeticíó. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

1. zenekarok: gitár, vonós, fúvós, 

2. népzene-csoport  

3. különböző hangszeres kamaracsoportok, 

4. zeneirodalom, zenetörténet. 
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Táncművészeti ág: 

 

Főtárgy: 

1. balett előkészítő gimnasztika, 

2. klasszikus-balett, 

3. moden-kortárstánc, 

 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

1. tánctörténet. 

2. társastánc, 

3. modern-kortárstánc, 

4. klasszikus-balett  

 

Szabadon választható tárgy: 

1. viselkedéskultúra. 

 

 

Szín és Bábművészeti ág: 

 

Főtárgy: 

- drámajáték (2) +(1-6. évfolyam) 

- színjáték (7-10. évfolyam) 

 

Megjegyzés: A főtárgy neve ott és akkor változik, amikor színjáték nevelésben 

való felhasználása - a drámai-színházi nevelés - mellett hangsúlyossá válhat a 

színházi (technikai) képzés. 

 

Kötelező tantárgyak: 

- beszédgyakorlatok (1-8. évfolyam)  

- mozgásgyakorlatok (1-8. évfolyam) 

 

Kötelezően választható tantárgyak 

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), 

- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható), 

- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható), 

- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható). 

 

 

 

Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében) 

- pantomim (a 4. évfolyamtól)  

- 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 oktatás kötelezően előírt tantárgya, és óraszáma  figyelembevétele 

mellett, a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, képző- és 



 34 

iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag 

meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 

Képző és Iparművészeti ág 

 

Az előképző komplex művészeti tantárgya: 

- Vizuális alapismeretek 

Kötelező tantárgyak: 

- Rajz-festés-mintázás 

- Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

- Média: fotó-videó 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, 

kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő. 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok 

bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti 

alapozást. 

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével 

ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú 

tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől 

függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek 

megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok 

óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, 

táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 
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A kötelező, és választható tantárgyak óraszámai: 

 

Zeneművészeti ág: 

 

Klasszikus zene 

 

"A" és "B" tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyamon 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1-2. évfolyamon 10 perc 

3-4. évfolyamon 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

"B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

 

Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5-6. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

"B" tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 

egyéni: 2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: 

minimum 1x30 perc 

"A" és "B" tagozat, rövid tanszakok 
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A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos) 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon: 

"A" tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2. évfolyam 10 perc 

3. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1. évfolyam 10 perc 

2. évfolyam 15 perc 

3. évfolyamtól 20 perc 

 

Magánének tanszakon: 

"A" tagozaton minimum 20 perc 

"B" tagozaton minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

"B" tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

"B" tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 

egyéni: 2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: 

minimum 1x30 perc 

Népzene: 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 
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minimum 2x45 perc (csoportos). 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

minimum 5 perc. 

Kötelező tárgy: 

a 4. évfolyam végéig 

a képzési idő minimum 2x45 perc. 

Kötelezően választható tárgy: 

hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon, 

rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc, 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni). 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc, 

csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, népdalkör: 

minimum 2x45 perc. 

 

Jazz-zene: 

Lásd a mellékletben az egyes hangszereknél! 

 

Elektroakusztikus-zene: 

Lásd a mellékletben az egyes hangszereknél! 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett 

a növendék más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag 

meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 

 

Táncművészeti ág: 

 

Óraterv 

 

Klasszikus balett 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 

   1.  2.  1.  2.  3.  4.  5.  

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 Klasszikus balett      2  2  3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 

3-4 

 Balett-előkészítő 

gimnasztika 

 3  3  2  2                 

 Népi gyermekjáték  1  1                     
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 Tánctörténet                  1  1     

 Szabadon 

választható tantárgy 

         1  1  1  1  1  1     

 Köt. vál. tant.          1  1  1  1      

1-2 

 

1-2 

 Összesen  4  4  4  4  4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

A tanszak tantárgyai 

Kötelező tantárgyak: 

- Klasszikus balett 

- Balett-előkészítő gimnasztika 

- Népi gyermekjáték 

- Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- Néptánc 

- Társastánc 

- Modern-kortárs tánc 

Szabadon választható tantárgy: 

A tanszak bármely az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

 

A tagozatos osztályok (ált.isk. 1-8-ig) miatt a bontások, beosztások 

 Óvodai balett előkészítő: heti 1x45 perc 

 Előkészítő (tagozatos 1-2. osztály) heti 4x45 perc, 

 Alsófok 1-4 osztály(tagozatos 3-6.oszt.) heti 4x45 perc, 

 Alsófok 5-6 osztály(tagozatos 7-8.oszt.) heti 5x45 perc, 

 Továbbképző osztályok: heti 5x45 perc. 

 

Modern-kortárs tánc  

  Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

10. 

 Modern tánc 

tantárgyak 

                        

 Táncelőkészítő 

gimnasztika 

 4  4                     

 Esztétikus 

testképzés 

     4  4                 

 Jazz-technika          4  4  4  4         

 Graham-technika                  1-

2 

 1-

2 

    

 Limón-technika                      1-

2 

 1-

2 

 Kontakt-technika                  1-

2 

 1-

2 

    

 Modern jazz-                      1-  1-
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technika 2 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 

 Kortárs tánc 

tantárgyak 

                        

 Kreatív 

gyermektánc 

 2  2  2  2                 

 Kortárs tánc 1          4  4  4  4         

 Kortárs tánc 2                  1-

2 

 1-

2 

 1-

2 

 1-

2 

 Graham- vagy 

Limón-technika 

                 1-

2 

 1-

2 

    

 Kontakt technika                  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 

A tanszak tantárgyai 

A modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek 

az igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárs tánc 

világával. 

Az intézmények a modern tánc, illetve a kortárs tánc oktatása közül a saját 

lehetőségeik alapján választhatnak. 

 

Kötelező tantárgyak: 

Modern tánc 

- Táncelőkészítő gimnasztika 

- Esztétikus testképzés 

- Jazz-technika 

- Graham-technika 

- Limón-technika 

- Kontakt-technika 

- Modern jazz-technika 

- Improvizáció 

- Kompozíció 

- Tánctörténet 

 

Kortárs tánc 

- Kreatív gyermektánc 

- Kortárs tánc 1. 

- Kortárs tánc 2. 

- Graham-technika 

- Limón-technika 

- Kontakt-technika 
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- Improvizáció 

- Kompozíció 

- Tánctörténet 

 

 

Szín és bábművészeti ág: 

 

Óraterv: 

Évfolyamok 

Tantárgy Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy             

Drámajáték 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - 

Színjáték - - - - - - - - 2 2 3 3 

Kötelező tantárgyak             

Beszédgyakorlatok - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 - - 

Mozgásgyakorlatok - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 - - 

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 számok a szakmai program optimális 

teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 

 

Főtárgy: 

o drámajáték  

o színjáték  

 

Kötelező tantárgyak: 

- beszédgyakorlatok  

- mozgásgyakorlatok  

 

Kötelezően választható tantárgyak 

- vers- és prózamondás  

- tánc- és mozgásszínházi tréning, 

- színházismeret, 

- beszédtechnika. 

 

Szabadon választott tantárgyak  

- pantomim,   

- színháztörténet, 

- színháztechnika (szcenika) 

- zenés színházi képzés, 

- dramaturgiai-rendezői ismeretek, 
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- drámajáték-vezetői ismeretek, 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 
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 

tantárgy 

  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 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

- Média: fotó-videó 
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- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, 

kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok 

bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti 

alapozást. 

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével 

ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú 

tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől 

függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek 

megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok 

óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, 

táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

3. Az alkalmazható tankönyvek (kották), tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei: 

 

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolában a tanuló képességeinek megfelelően, a 

fejlesztési követelmények figyelembevételével válasszuk ki az alkalmazható 

tankönyveket, taneszközöket. 

 

A sztenderd kottaanyag (előképzők, szolfézs, hangszeres iskolák) beszerzését az év 

elején közösen rendeljük meg, amelyet az első tanítási órákon készpénz ellenében 

vesznek át a növendékek. Az évközi pótlásról az iskola nem gondoskodik. 

 

A zenei tagozaton a réz-, és fafúvós (kivétel a furulya), a vonós, és a népzene 

tanszakokon a kezdő növendékek számára tanulmányaikhoz kölcsönhangszereket 

biztosítunk, az iskolai készlet erejéig. Erről a főtárgy-tanár hangszerkölcsönzési naplót 

vezet. 

Más tanszakokon (zongora, gitár, jazz-zene) a felvétel egyik szempontja a saját 

hangszer megléte. 

 

 

4. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei: 

 



 43 

a. Az előképzők elvégzése után, alapfokú tanulmányait csak az kezdheti meg, aki 

az alkalmassági vizsgán megfelelt. 

 

b. Az alapfok osztályaiban, magasabb évfolyamra az léphet, aki a tantervi 

követelményeket legalább elégséges szinten teljesíti. 

 

 

c. Főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat 

esetén a tanulónak javítóvizsga letételére van lehetősége. Ha a tanuló a 

javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg, 

tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. Erre tanulmányi 

során egy alkalommal van lehetősége. 

 

d. Továbbképző évfolyamba a művészeti alapvizsga sikeres teljesítése után van 

lehetősége a tanulónak. 

 

5. Az iskolába történő felvétel és átvétel szabályai: 

 

Az Pro Artis alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával 

kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. 

A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 

harminc nappal korábban – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell 

hozni. 

Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a 

jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő 

végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A 

bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az 

igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik 

évfolyamra és tanszakra vegyék fela jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú 

művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezésilapján ezt 

fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottságkülönbözeti vizsga alapján dönt, az 

alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott 

évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. Az iskola igazgatója a 

felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a 

kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a 

felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén 

az előző iskola igazgatóját is. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem 

benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás 

elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 

6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái, a tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének 

formái: 

 

Az alapfokú Művészeti Iskolaben egyéni és kiscsoportos oktatás folyik, így 

lehetőség nyílik arra, hogy minden tanuló, minden órán beszámoljon 

felkészültségéről. 

 

Tanórákon kívüli beszámoltatás (mérés) 
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Zeneművészeti ág: 

 

a. Félévi meghallgatás: 

 Tartalma: a tanszak azonos, vagy hasonló nehézségi fokú technikai gyakorlat 

és előadási darab alapján felméri, hogy a tanuló hogyan tudta teljesíteni a tantervi 

követelményeket. Vizsgálja hangszeres készségeit, zenei megoldásait, a stílusban 

való jártasságot. 

 Formája: a növendéket a tanszaki közösségek hallgatják meg, ezt konzultáció 

követi. Mivel a félévi meghallgatás nem zártkörű, ezen az érdeklődő szülők is részt 

vehetnek. 

 A „B” tagozatos növendékek a meghallgatáson az osztályuknak megfelelő, 

magasabb szintű anyagot játsszák. 

 

b. Év végi vizsga: 

 

 Tartalma: az év végi vizsgán a tanulók előre meghatározott vizsgaanyag 

alapján szerepelnek. A kidolgozott vizsgakövetelmények megfelelnek a tanulók 

életkori sajátosságainak, tükrözik a tanterv által, az adott évfolyamra előírt 

követelményeket. A zeneművek stílusa, karaktere különböző. Az egyes 

tanszakokon az anyag mennyisége hasonló. 

 Formája: a hangszeres növendékek eljátsszák a vizsgabizottság által kért 

anyagot. 

 A „B” tagozatos növendékek a teljes vizsgaanyagukat előadják. 

 A vizsgát a vizsgabizottság érdemjeggyel értékeli. 

 

c. Művészeti alapvizsga és záróvizsga: 

 

Tartalma: művészeti alapvizsgát az alsófokú tanulmányok  befejezésekor tehet 

a növendék. A vizsga megléte a feltétele a továbbképző évfolyamok 

elkezdésének. 

A művészeti záróvizsga a művészeti iskolai tanulmányok nem kötelező 

befejezése. 

A tanszakok meghallgatási anyagát és vizsgakövetelményeit a Pedagógiai 

Program mellékletében, az Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Tantervi 

Programjában a megfelelő tanszaknál található.  

Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell 

megszervezni. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát mimmum háromtagú 

vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve 

alapján kell kidolgozni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a 

vizsgáztató intézmény feladata. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát több 

alapfokú művészeti iskola közösen is megszervezheti. 

 

 Házihangversenyek: 

 Tulajdonképpen egy hangversennyel összekötött szülői értekezlet. Lehetőséget 

ad arra, hogy minden növendék az év folyamán minimum két esetben 

szerepelhessen, itt lehetősége nyílik a szülőnek, tanárnak, hogy az azonos 

osztályba járó tanulók tudását összehasonlítsák.  

 Cél, hogy a házihangversenyeken a gyengébb képességű tanulók is 

„pódiumhoz” juthassanak. 
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Növendékhangversenyek: 

 A növendékhangversenyeken az iskola minden arra felkészült tanulója 

szerepelhet. A szaktanárok javaslata alapján a szervezéssel megbízott dönt a 

szereplők névsoráról. A „B” tagozatos növendékek szereplése kötelező. 

 A növendékhangverseny célja a tehetséggondozás. 

 

 Háziversenyek: 

 Minden évben az iskola Munkatervében meghatározott, évfordulókhoz, zenei 

stílusokhoz kötött, minden tanszakra kiterjedő többnapos rendezvénysorozat, 

amelyen „abszolút-kategóriában”, „különdíjban”, „Arany, Ezüst, és Bronz 

Minősítéssel” jutalmazzuk a legjobb növendékeket és hangszeres csoportokat. 

 

 

 

Táncművészeti ág: 

 

a. Zárt vizsga 

 A táncművészeti tagozatos osztályok az évfolyamonként betanult 

koreográfiákat egy „előadás” keretében bemutatják. (Klasszikus balett, modern-

kortárstánc, népi gyermekjáték, ) 

 

b. Nyílt óra: 

 Az óvodások, és a nem tagozatos osztályok a szülők előtt bemutatják a 

tanévben tanult gyakorlatokat, kis előadás keretében. 

 

 

c. Színpadi előadás: 

 A táncművészeti osztályok nyilvános előadáson mutatják be az az évben 

elsajátított lépésekből összeállított koreográfiát. 

 

Nem tekinthető „beszámoltatásnak”, de iskolánk sajátossága, az évről évre 

növekvő „külső” szereplések száma. (2003/2004 szakmai: 35 alkalom, egyéb: 86 

alkalom) Fontos pedagógiai, és szakmai szempontból is, hogy a „mindenhol 

megjelenések” számát megtartsuk, illetve szaporítsuk. 

 

 

Szín és bábművészeti ág: 

 

A félév és a tanév zárásakor ún. bemutató foglalkozást vagy vizsgaelőadást 

tartanak az egyes csoportok, melyeken részt vehetnek az iskola tanárai.  

 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjegyekkel értékeli. 

A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján szükséges meghatározni. 

A tanév során, a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplés is 

értékelhető. 

Az elméleti tárgyak számonkérési módja szóbeli és írásbali forma. 

 

  Értékelési szempontok a tanulói teljesítménynél):  
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Személyes preferenciák tudatosítása. 

Saját képességek számbavétele. 

Saját és mások munkájának összehasonlítása. 

Páros munkák   

Saját és mások alkotásának értékelése. 

Saját értékek számbavétele 

Önkritika. 

Együttműködés csoportmunkában. 

Műalkotások elemzése során saját vélemény árnyalt megfogalmazása. 

A tanári korrigálásoknál szóbeli segítség figyelembevétele, a vállalt, vagy 

megadott feladat elkötelezett és következetes teljesítése, az alkotó munkában való 

intenzív részvétel 

 

 

A tanuló jutalmazásának általános elvei  

 

A pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben minden órán minősíti és 

rendszeresen (havonként) érdemjeggyel értékeli. A havi jegyek nem mutatnak 

lényeges eltérést a félévi osztályzattól. 

 

A magasabb évfolyamos növendékeknél a havi osztályzattól el lehet tekinteni. 

 

A havi jegyek, valamint a félévi jegyek a tájékoztató füzetbe kerülnek, az év végi jegy 

a bizonyítványba. 

 

Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 

eredményeinek egybevetése alapján történik. 

A félévi érdemjegyet a tanuló az órákon és a tanórákon kívüli foglalkozásokon, 

eseményeken nyújtott teljesítménye; az év végi jegyet a vizsgán nyújtott teljesítménye 

alapján kapja. 

A vizsgán az érdemjegyet a főtárgytanár javaslata alapján a bizottság állapítja meg. 

 

A főtárgyak –-, és a kötelező, ill. kötelezően választható, valamint a szabadon 

választott tárgyak (szolfézs, a zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, 

kötelező zongora, stb.) tárgyak esetén adandó érdemjegyek minden művészeti ágon: 

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

 

A balett előkészítőben, a tagozatos 1. osztályban, a kiselőképzőben, valamint a 

színjáték tanszakon adható érdemjegyek: 

 Kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. 

 

A színjáték tanszak továbbképző évfolyamain és a szakmai képző évfolyamokon a 

közoktatási és szakképzési törvényben szabályozottak szerint ötfokozatú az értékelés. 

 

A tanulók szorgalmát az alábbiak szerint minősítjük: 

 Példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

 

Tanévvégi vizsgára nem bocsátható az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan 

mulasztásai meghaladják a kötelezően előírt óraszám egyharmadát, kivéve, ha a 

tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz. 
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Rendkívüli előrehaladás esetén a tanuló összevont vizsgát tehet. Ebben az esetben a 

vizsga anyagát Kétharmad részben a magasabb évfolyam anyagából kell összeállítani. 

A Tanulót kimagasló tanulmányi eredményéért, az iskola hírnevének öregbítéséért 

sikeres versenyeredményeiért jutalmazni kell. 

A jutalmazás fokozatai:  

 szaktanári dicséret  

 főtárgy tanári dicséret 

 igazgatói dicséret 

 

A nevelőtestület minden tanév végén a legsikeresebb tanulót az „ÉV TANULÓJA” 

kitüntető címben részesíti. 

 

A tanulók értékelési szempontjai az egyes művészeti ágak tantárgyainak anyagában 

találhatók. 

 

 

5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola igazgatója 

dönthet a törvényben meghatározott térítési díj, és tandíj összegéről, a tanulmányi 

eredmény alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A 

térítési dijat mérsékelni kell: 

  szociális rászorultság esetén, 

  jegyzői határozat alapján gyermekvédelmi kedvezmény esetén, 

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű 

tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az 

autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 

 

ZÁRÓ DOKUMENTUMOK 

 

 

A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések 

 

A tantestület az előkészítő munkában részt vett. 

 

A Szülői Szervezet, a Zene- és Táncművészeti Dolgozók Szakszervezete és az 

intézmény Közalkalmazotti Tanácsa a Pedagógiai Programot elfogadta. 

 

A fenti Pedagógiai Programot a tantestület a 2020. augusztus 31-én tartott értekezleten 

elfogadta. 

 

A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

 

A fenntartó jóváhagyását követően, a 2020/2021 tanévnyitó értekezletén. 
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A jóváhagyott Pedagógiai Programhoz való hozzáférés 

 

A Deák F. úti épület gazdasági irodájában kerül elhelyezésre, ahol munkanapokon 8-

16 óra között a hozzáférés lehetőségét biztosítjuk, a szülők, illetve az arra illetékesek 

részére. 

 

A Pedagógiai Program érvényessége: 

Öt év. 2025. 

 

A Pedagógiai Program felülvizsgálata: 

Kétévente. 

 

 

A Pedagógiai Program elfogadásának dokumentumai 

 

1. a PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének 2020. augusztus 31-i 

értekezletéről készített jegyzőkönyv kivonata, jelenléti íve, 

2. az SZMK jegyzőkönyve, 

3. a Zene- és Táncművészeti Dolgozók Szakszervezete,  

 

 

A PRO ARTIS 

ALAFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 

 

MELLÉKLETEI 
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ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

KLASSZIKUS ZENE 

 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 

zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket, és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, 

fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 

eszköztárnak gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, 

tuba, szaxofon, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő. 

Vokális tanszak: magánének. 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció. 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus. 

Egyéb tanszak: kamarazene. 

Képzési idő: 

(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és 

továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb 

előtanulmányokat jelöli.) 

A" tagozaton 

2+10 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, 

harmonika, hegedű, gordonka) 

2+8 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, orgona, 

nagybőgő) 

2+6 évfolyam (szaxofon, brácsa) 

1+6 évfolyam (magánének) 

B" tagozaton 

A "B" tagozat zárójeles számai az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. 

"B" tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

(3)+9 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, 

harmonika, hegedű, gordonka) 

(3)+7 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, orgona, 

nagybőgő) 

(3)+5 évfolyam (szaxofon, brácsa) 

(2)+5 évfolyam (magánének) 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

"A" tagozaton 

2+10 évfolyam (szolfézs) 

2+6 évfolyam (zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

4 évfolyam (kamarazene) 

"B" tagozaton 

(5)+7 évfolyam (szolfézs főtanszak) 
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Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

10. 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező vagy 

kötelezően 

választható tárgy 

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

 Választható 

tárgy 

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

 Összesen  2-

6 

 2-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell érteni. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Főtárgy: hangszeres és magánének tanszakok (egyéni), elméleti és kamarazenei 

tanszakok (csoportos). 

Kötelező tárgy: szolfézs, zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek 

megfelelően). 

Kötelezően választható tárgy: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 

- gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második 

hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, 

orgona, harmonika) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

"A" és "B" tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyamon 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 
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1-2. évfolyamon 10 perc 

3-4. évfolyamon 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

"B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5-6. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

"B" tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 

egyéni: 2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: 

minimum 1x30 perc 

"A" és "B" tagozat, rövid tanszakok 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos) 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon: 

"A" tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2. évfolyam 10 perc 

3. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1. évfolyam 10 perc 

2. évfolyam 15 perc 

3. évfolyamtól 20 perc 

Magánének tanszakon: 

"A" tagozaton minimum 20 perc 

"B" tagozaton minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: 
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a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

"B" tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

"B" tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 

egyéni: 2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: 

minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 

mellett a növendék más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- 

és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag 

meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 

 

HANGSZERES FŐTÁRGYAK 

Zongora 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-

mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- megfelelő kéztartást, 

- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a 

kezek ügyes alá- és fölétevését), 

- differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a növendéket arra, hogy 
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- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, 

leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, 

jobb), 

- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, 

hangerőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket 

megvalósítani, 

- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

Fejlessze a növendék 

- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a 

hangszerre vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósítására, 

- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, 

stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 
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A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű 

legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket 

(pl. Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György ...), 

- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös 

tekintettel a zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 

Legyen képes 

- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

- a zongorapedálok tudatos használatára, 

- a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

- az együttzenélés igényével. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

előadására, 

- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően 

alkalmazni, 

- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

- biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A "B" tagozatos növendék rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei 

képességei alapján - adott esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 

elkezdésére. 
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Hegedű 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a hegedű akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és 

fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és 

vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek elsajátítására, 

- a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási 

feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó 

jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 

sebességének, nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
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- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó 

vonókezelést, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot 

mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel 

ellátni, 

- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az 

igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő 

vonóbeosztás alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

- 2 szabadon választott etűd, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási 

darab. 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék legyen képes 

- szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, 

technikailag nehezebb művek eljátszására, 

- a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek 

megválasztására, 

- igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes 

hangképzéssel való megszólaltatására, 

- előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is 

megtanulni. 

Bővítse repertoárját. 

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas 

muzsikálásba. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 
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- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed 

fekvésváltásra, 

- a különböző skálákat 3 - esetleg 4 - oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, 

tisztán, ritmikusan, élénk tempóban játszani, 

- differenciált vibrato alkalmazására, 

- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- az alapvonások - legato, détaché, martelé, spiccato, staccato - alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

Brácsa 

A brácsatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a brácsa akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal 

valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és 

vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek elsajátítására, 

- a pizzicato-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
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- a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási 

feladatokra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó 

jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 

sebességének, nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó 

vonókezelést, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, 

amelyben élt és alkotott, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt 

tempóban lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel 

ellátni, 

- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az 

igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő 

vonóbeosztás alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- 2 különböző jellegű gyakorlat, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 
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Ismerje a növendék és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes a növendék 

- a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan 

irányítani, szabályozni hangszeres műveleteit, 

- kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is 

megoldani, 

- egyenletes futamokat megszólaltatni, 

- mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

- egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely 

összefüggő egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres 

felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, 

ritmikusan, élénk tempóban játszani, 

- különböző módon vibrálni, 

- a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

- a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó 

alapvonások alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- képzett hallással, 

- biztos memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

Gordonka 

A gordonkatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a gordonka akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
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- hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal 

valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és 

vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek elsajátítására, 

- a pizzicato-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

- a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási 

feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 

sebességének, nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó 

vonókezelést. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt 

tempóban lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel 

ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 
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- dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, 

tercek és szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 

- négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

- egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

- egy előadási darab. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Tudjon a növendék szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási 

darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb 

darabok eljátszására. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tisztán 

- 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

- hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

- p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

- a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

- kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

- gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

- mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

- zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

- a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

- a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

- a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

- az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

- a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 
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A  S u z u k i  m ó d s z e r  

 

T a n t e r v - t e r v e z e t  

 

 

 

„Szeretettel növelve” 

 

 

„Nem a zene tanítása a fő célom. Jó polgárokat, nemes jellemeket akarok nevelni. Ha 

egy gyermek születése napjától fogva szép muzsikát hall, aztán maga is zenélni kezd, 

egyfajta érzék, fegyelem, kitartás alakul ki benne. Csodálatos lesz a szíve egy ilyen 

gyermeknek.” 

 

 

         Shinichi Suzuki 

 

 

 

A Suzuki-módszer filozófiája 

A tehetségnevelés néhány fontosabb alapelve, mint a Suzuki módszer speciális 

jellemzői 

 

1. Minden ember tehetséges 

Suzuki tagadja, hogy a tehetség születési előjog lenne. Kizárólag a bennünk rejlő 

képességek fejlesztése vezet a később jelentkező tehetséghez. Ugyanúgy, ahogy a mag 

hordozza a későbbi növény minden, a megfelelő gondozás mellett felszínre hozható 

adottságát, a gyermekben is kiépíthetjük a tehetséget. Ezért kezdést fiatal korban kell 

beiktatni a gyermek életébe. A tehetségfejlesztéshez nélkülözhetetlen eszköz a 

memóriafejlesztés. A memória fontos szerepet játszik a teljesítmények elérésében már 

az iskolában is. „Az iskola kiváló növendékei azok a tanulók, akiknek rendkívül fejlett 

emlékezőtehetsége van, és úgy vélem, hogy a gyengébbek csupán azok, akik nem 

sajátították el ezt a memóriakézséget.” 

 

2. A negatív hatások is meghatározzák a személyiség alakulását, a szülők felelőssége 

Óriási lehetőséget jelent az a tény, hogy rendszeres gyakorlással a hátrányos 

adottságokat is kiépíthetjük. A készségeket az állandó gyakorlás révén sajátítjuk el. 

Azonban a szegényes környezet, amelyet néhány embernek tapasztalnia kell, megsebzi 

és károsítja a képességek kifejlődését. „Egy elsatnyult és károsult képességekkel 

rendelkező iskolás gyerekre azt mondani, hogy örökletes adottsága, az súlyos tévedés. 

A gyermek sorsa szülei kezébe van letéve.” Itt van nagyon fontos szerepe a szülők 

bevonásának a tanulásba. Amikor a gyerek beszélni tanul, a szülő a legjobb tanára. A 

szülőnek mint „hazai tanítónak” a hangszeres tanulásnál is igen fontos szerepe van. 

Induláskor gyakran az egyik szülő megtanulja a hangszer kezelését még a gyerek 
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taníttatása előtt, hiszen így értheti meg igazán, mit is várhat el a gyerekétől. A szülő 

megfigyelőként részt vesz az órákon is, hogy aztán otthon együtt gyakorolhassanak. 

 

3. Gyakorlás nélkül nincs eredmény 

Az agy jelentőséget tulajdonít a gyakorlás rendszerességének, fokozatosságának 

mindenfajta képesség fejlesztéséhez. (Hivatkozás egy ősi japán módszerre: elültettek 

egy kendermagot, majd a lassan növő kendert minden nap át kellett ugrani. Ezzel 

sikerült elérni a teljesítmény fokozatos növekedését.) 

Az elsajátított ismeretek megkönnyítik további ismeretek megszerzését. Amikor egy 

szót már megtanult a gyerek, az nem válik a továbbiakban érdektelennek a számára, 

hanem továbbra is állandóan használni fogja, miközben bővül a szókincs. Ugyanúgy a 

Suzuki-növendékek is állandóan ismételgetik a darabokat, amiket tanultak, miközben 

fokozatosan egyre újabb és kifinomultabb technikai tudással játszva azokat, miközben 

a repertoárjuk bővül állandóan – újabb technikai fogások és zenei koncepciók 

elsajátítása sokkal könnyebb a már jól ismert darabokon.  

Hasonlat: ha egy papagájt akarunk megtanítani beszélni, akkor az első szó 

megtanulásához kell a legtöbb idő, azt kell legtöbbször elismételni, a következő 

szavak pedig egyre kevesebb gyakorlással sajátíthatók el. 

Fontos, hogy állandóan fejlesszük cselekvési készségünket. „Tudni valamit, és azt 

nem átültetni a gyakorlatba, a személy gyenge pontja. Nem képesség, vagy készség 

egy ismeret, amíg valakinek elidegeníthetetlen részévé válik. Ez elképzelhetetlen 

gyakorlás nélkül.  

 

4. Az elsajátított készségek más területeken is jól felhasználhatók 

Ha tornával szakítjuk meg a munkát, „akkor a fejünknek és kezünknek/testünknek 

együtt kell dolgoznia, és biztosra veszem, hogy ez javítani fogja a munka 

hatékonyságát.” 

 

5. A zenetanítás kezdete: fogamzáskor/ kezdés fiatal korban 

„ A zenetanítást 9 hónappal a gyermek születése előtt kell kezdeni (Kodály Zoltán) 

Suzuki nézete csak annyiban tér el Kodályétól, hogy szerinte azután folytatni kell 

csecsemőkorban is oly módon, hogy a gyermek rendszeresen hallgasson zenét, 

többször ismételve ugyanazokat a műveket. A gyermekek a nyelvet olyan 

környezetben tanulják, amelyet betölt maga a beszéd. Hasonló módon a zenét is 

beiktathatják a szülők a mindennapi környezetbe, a Suzuki –darabok ill. más zenék 

rendszeres hallgatásával, később pedig koncertlátogatásokkal. Ez a gyermek számára 

lehetővé teszi, hogy ugyanúgy magába szívja a zene nyelvét, mint ahogy az anyanyelv 

zöngéit magába szívja. Ha sokszor újra eljátsszuk azokat a darabokat, amelyeket 

később tanulni fog, akkor ezek a formális tanuláskor már ismertek lesznek és könnyű 

lesz megtanulni őket.  

A fiatal gyermekkor időszaka meghatározó fontosságú egy kisgyermek fejlődésében. 

A gyermek zenei hallása éppen az anyanyelv elsajátításának éveiben fejleszthető a 

legoptimálisabb eredménnyel: ilyenkor kitűnő lehetőség van a zenei érzet 

megalapozására. Már a megszületéstől hallgasson a kisgyermek jó zenét, a formális 

képzés pedig 3-4 éves gyerekeknél kezdődhet, bár sohasem túl késő. 

A szülő szerepe folytatódik a hangszertanulás kezdetén is, amikor az első műveket 

maga is megtanulja hegedülni. Aztán megvárják, amíg a gyerek maga kéri, hogy 

vehesse kezébe a hegedűt. Így az a maga választotta „játék” eszközévé válik.  

 

6. Környezeti hatás fontossága 

A környezeti hatás fontos összetevői: 

1. Rendszeres zenehallgatás 
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2. Jó tanár, aki kellő instrukciókkal látja el, ösztönözve tanít 

Ahogy a nyelvtanulásnál is, úgy a zenetanulásban is a megfelelő tudásanyag átadása 

mellett őszinte dicséretekkel és buzdítással kell kísérni a gyerek igyekezetét. 

Mindegyik gyereknek megvan a saját tempója a tanulásban is, és csak a megtett kis 

lépéseken építkezve lehet eljutni a mesteri fokra. Ez örömtől sugárzó légkört teremt a 

gyermek, szülő, tanár számára egyaránt. Ugyancsak a nagylelkűég és kooperáció 

légkörét alakítja, ha a gyermek biztatást érez arra, hogy társait segítse jó példájával.  

3. A tanulótársakkal való együttmuzsikálás, csoportos órák 

A zene segíti az egészséges közösségi interaktív kommunikációt, és a gyerekek igen 

jól motiválhatók az egyéni foglalkozásokon kívüli csoportos órákon, közösségi 

meghallgatásokon. Általában élvezettel figyelik a magasabb szintre jutott társaik 

játékát (ez is ösztönzi őket), ugyanakkor ez mindjárt kihívás is számukra, illetve a 

nagyobbak értékelik a nyomdokaikban járó kisebbek erőfeszítéseit.  

4. Minél több kiváló egyéniségű emberrel találkozzon a gyerek, mert akikre felnéz, 

annak szívéből, érzéseiből és cselekedeteiből valamit magába szív. Kiváló 

egyéniségekkel történő találkozás a rendszeres koncertlátogatások alkalmával 

lehetséges.  

 

7. A zene eszköz az emberré neveléshez 

Már az ókori görögök is fontosnak tartották a zene szerepét a gyermek 

személyiségének fejlesztésében. A zenetanítás önmagában is fontos értéket közvetít, a 

legfontosabb azonban az, hogy egyik eszköze az értékes emberré nevelésnek. 

 

 

8. A gyakorlásnak nem szabad teherré válnia 

- A gyerekek nem csak egyéni hangszerórákra járnak, de olyan csoportos 

foglalkozásokra is, ahol az idősebbekkel együtt muzsikálnak. Ennek az egyébként is 

játékos megközelítést ajánló Suzuki nagy hajtóerőt tulajdonít. Azok a gyerekek, akik 

sokat hiányoznak a csoportos foglalkozásról, nem mutathatnak olyan mértékű 

fejlődést, mint akik részesülhetnek ebben az élményben.  

- Suzuki filozófiáját, szemléletét az emberiség, és ezen belül különösen a gyermekek 

iránt érzett végtelen szeretet és elkötelezettség hatja át.  

-  a Suzuki módszer alkalmazásával – amelynek mindig része a serkentőhatású, pozitív 

családi környezet is – a  gyerekek elsajátítják a zene szeretetét. Önbizalom, 

önfegyelem, önbecsülés, figyelem, koncentráció és a nehezebb dolgok kipróbálására 

irányuló eltökéltség fejlődik ki bennük – csupa olyan személyiségjegy, amely az élet 

minden területén fontos. 

 

Ma már több mint 40 országban alkalmazzák sikerrel, barátságban megférve, 

hasonlóan kiváló más módszerekkel együtt. 

 

A Suzuki Hegedűiskola felépítése 

5 szintből tevődik össze, mely 10 füzetet foglal magába. 

1. szint: 1. füzet (alapfok) 

2. szint: 2-3. füzet (alapfok) 

3. szint: 4-5. füzet (alapfok) 

4. szint: 6-7. füzet (továbbképző alapfok) 

5. szint: 8-9-10. füzet (felsőfok) 

 

Az 1-3. szint anyaga felel meg a hagyományos magyar hegedűtanítás zeneiskolai 

alapfokú anyagának. 
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A 4. szint a továbbképző évfolyam anyagával hozható párhuzamba. (ill. a 

szakközépiskolai anyag nehézségi szintjébe is besorolható.) 

Az 5. szint (Mozart - Hegedűverseny) az érettségi anyagnak vagy felvételi anyagnak 

ill. a főiskolai tanulmányok kezdeti szakaszának a paralellje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUZUKI HEGEDŰISKOLA TANTERV 

 

 

Összeállította: VAJER ANDREA, SUZUKI - hegedűtanár 

          

Tananyag:     SUZUKI VIOLINSCHOOL VOLUME  

 

1. o.    1.: 1-11. A-dúr, D-dúr skála 

2.o.    1.: 12-17 G-dúr skála 3-as hangzat  2.: 1-4. 

3.o.   2.: 5-12. d-moll, a-moll skála 

4.o.   3.: 1-7. g-moll skála 

4.o.   4.: 1-3. fekvésváltás 1-3.,1-2. 

5.o.   4.: 4-6. trillagyak. 5. : 1-2. fekvésváltás 1-4., 2-5. 

6.o.   5.: 3-tól végig 3-6. fekv., 7. fekv. 

I. K I. o.  6.: végig 4-7. fekv. 

II.o.   7.: végig 

III.o.   8.: 1. fele 

IV.o.   8.: 2. fele 

 

Kiegészítő tanulmányok: 

1. Skálák 

 Országh: Hangsoriskola 

 Bloch: Hangsoriskola 

 

2. Etűdök 

 Wohlfahrt: Etűdök 

 Dancla: Etűdök 

 Dont: op. 38. I. II. III. kötet 

 Dont: 24 előkészítő gyakorlat  
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 Mazas: I. II. kötet 

 

3. Előadási darabok, koncertek 

 Remekművek I. II. III. IV. 

 gyűjtemények 

 Évfolyam: Hangszeres Előképző 

 

 Tananyag: Suzuki füzet 
1. Füzetből 

2. Twinkle: Hull a pelyhes c. gyermekdal különböző ritmusvariációkkal és a 

Téma 

 1. zongorakíséret nélkül 

 2. zongorakísérettel 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- Hangszerismeret, vonófogás/vonótartás/vonóhúzás/vonóvezetés kialakítása.  

Pihenő állás, Játék-állás, Hegedűtartás kialakítása. 

Különböző játékok, hangszer nélkül és hangszerrel a különböző képességek 

kialakítása, CD-n a tananyag rendszeres hallgatása, Bal kézen az ujjazat helyzete 

1. fogásmódbn A- és E húron. 

- Hull a pelyhes…+ magyar gyermekdalok pengetve és vonóval is 

- 24-es, 4,4-es metrumban való játék megéreztetése 

 

Évfolyam: 1. osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

1. Füzet: 1-11. 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- Gyermekdalok, feldolgozások É-A-D húrokon 1. fogásmódban, kis félvonóval, majd 

fokozatosan növekvő vonóval. 

- Á-dúr, D-dúr hangsorok és a 3-as hangzat-felbontások 1 oktávon át. 

- Zenei kifejezések, felütéses játékmódok, 24-wes, 4,4-es metrumban való játék 

- Vonóbeosztás folyamatos növelése. 

 

Évfolyam: 2. osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

1. Füzet: 12-17. 

2. Füzet:     1-4. 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- G-dúr hangsor, hármashangzat, felbontás 2 oktávon át 

- Eddigi dalok G-D húrokról kezdve 

- 2. fogásmód bevezetése a G-dúr hangsoron (A, E húrokon 2. ujj) 

- 1. és 2. fogásmód vegyes használata: Etűdön, Bach-Menüettekben 

- Karakterdarabok (barokk táncok, menüettek, 1 romantikus dal + 1 kl. tánc (menüett) 

- Nagy nyújtott ritmus, tizenhatodok gyors játszása legatoban, előke, 

- 3 (ld. Menüetteknél), alla brevve (Gorsec-Menüettnél) 

- 4 vonóbeosztás kis egész vonóval 

- Egyszerűbb vonósnemek: legato, staccato egyszerű formái 

- 3. fogásmód bevezetése (3. ujj) 
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- Egész vonó megéreztetése  és bevezetése eddigi dalokon és új gyakorlatokon 

- Karakterdarabok, új technikai elemek: staccato továbbfejlesztése, sok legato 

- Vonó-beosztás, gyakori húrváltások  

 

Évfolyam: 3 osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

2. Füzet: 5-12-. 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- Egész vonó használata 

- Táncok (barokk és klasszikus) 

- Menüettek , …. Waltzer 

- Emelt vonó kápánál 

- Karakterdarabok romantikus szerzőktől 

- Staccato továbbfejlesztése a csúcsnál 

- d-moll, a-moll, g-moll skálák 

- 4. fogásmód bevezetése (1. ujj, 4. ujj), B-dúr skála 

- Félfekvésben való játékmód 

- Trilla fejlesztése 

- Flagolet A-húron 

- Nyújtott 4. ujj 

- Bő 2 (szekund) 

- Új vonós nemek: vándorvonó, legato és staccato továbbfejlesztése mennyiségben 

- 1.-2.- 3.- 4. fogásmód vegyes használata d-moll – D-dúr 

- Nyújtott ritmus továbbfejlesztése: kis nyújtott ritmus 

- B-dúr – g-moll 

- Pizzicato és akkordjáték összevonása 

- Triós forma, memóriafejlesztés ismétlésekkel 

 

 

Évfolyam: 4. osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

3. Füzet: végig/ 1-7. 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- A bal kézben az eddig tanultak összefoglalása, összes lehetséges játékmód (1-4.) 

vegyítése 1. fekvésben 

- Eddigi összes hangnem 2 oktávos skálákban  

- Hosszabb, terjedelmesebb darabok  memóriafejlesztés 

- Barokk táncok, alla breve 

- Rondóforma, triós forma 

- Új vonósnemek: eltolt legato, emelt vonó, staccato továbbfejlesztése 

- Új ritmusok: harminckettedek –Memóriafejlesztés ismétlésekkel 

- Kettősfogás vonóval 

- G-dúr, g-moll, G-Dúr maggiore….. kapcsolat, g-moll, B-dúr 

- Különböző karakterek váltakozása 1 darabon belül ! 

- Akkordjáték vonóval 

 

4. Füzet: 1-3. 

- g-moll, G-Dúr, c-moll, C-dúr : 3-as hangzat felbontás 
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- Vibrato, fekvésváltás előkészítése különböző gyakorlatokkal: hangszer nélkül és 

hangszerrel 

- 3. fekvés megéreztetése 

- 1.-3.-1. fekvés bevezetése 

- 1.-2.-1.- fekvés bevezetése 

- Koncertek gyors tételei 

- Új: É-dúr hangnem, skála 

- Fekvésváltó dalok 

- Kettősfogás hosszabb területen, triolákban! 

- Lassú karakter a gyors tételekben 

- 3   6  8, 8 megéreztetése 

- Hosszabb tizenhatod –állások különböző nehezebb vonásokkal, sűrű + gyors 

húrváltásokkal 

- Akkordok gyors egymásutánban 

 

Évfolyam: 5. osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

4. Füzet: végig 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

 

- Fekvésben való játék (1-2-3.) 

- Koncerttételek (Vivaldi: a-moll) 

- Bach: d-moll Kettősverseny I. alsó szólamban 

- Trilla fekvésekben is 

- Memóriafejlesztés ismétlésekkel (1-4. füzet) 

- Árnyalt zenei kifejezésmód igénye! 

- Korhű, stílusos zenei előadásmód igénye! 

 

5. Füzet: 1-2. 

- Solo darab (barokk tánctétel) 

- Lassú tétel igényes zenei előadásban! 

- Fekvésváltás továbbfejlesztése: 4. 5. fekvés 

- Kettős-hármas húrváltások! 

 

Évfolyam: 6. osztály 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

5. Füzet: 3-tól végig 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

 

- Barokk teljes koncert! 

- Újabb fekvésekben való játék: 6., 7. fekvés 

- Fekvések összekötése, ugrálások távolabbi fekvések között, fekvésváltó 

gyakorlatok 

- Gigue-vonás 

- Gigue-előadásmód 

- Staccato továbbfejlesztése 

- Esz-dúr! 

- Kis éles ritmus     1-5. füzet ismétlése 
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- Gyors játékmód 

- különleges vonások 

- Tánctételek 

- Emelt vonó 

- Bach: d-moll Kettősverseny felső szólama, ill. kamarazenélve 

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ 

 

Évfolyam: I. 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

6. Füzet 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

 

- Barokk szonáták, variációs formájú darabok, barokk tánctételek, gyors játékmód, 

mordent-technika, 1-6. füzet ismétlése 

 

 

Évfolyam: II. 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

      7. Füzet 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- Klasszikus darabok, barokk tánctételek, koncerttételek, solo-darabok, fúga 

szerkesztés, 1-7. füzet ismétlése 

 

 

Évfolyam: II. 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

8. Füzet: első fele 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

 

- Barokk szonátatételek, szonáták, arpeggio, ….. 

- 1-8. füzet ismétlése 

 

Évfolyam: IV. 

 

Tananyag: Suzuki füzet 

8. Füzet:  második fele 

 

 Legfőbb zenei, technika ismeretek: 

- Barokk szonáták, nehéz technikájú darabok 

- 1-8. füzet ismétlése 

 

Kiegészítés:  

Országh-Bloch: Hangsoriskolák 

Etűdök:  

Wohlfahrt 
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Kaiser 

Dancla 

Dont 

Mazas 

Kreutzer 

 

 

Suzuki tanmenet 

Gordonka 

(Egyéni és csoportos óra) 

 

 

 

Előképző (nem kötelező) 

A cselló és vonó részei. A húrok neve. Helyes ülés, csellótartás. Előkészítő 

gyakorlatok (bal és jobb kéz). Ritmusok pengetése. Helyes vonófogás kialakítása, 

vonó húrra helyezése. Suzuki-vonások. Bal kéz húrra helyezése. Üveghangok, 

hangkikeresés. Mondókák, dalok ritmusa vonóval D és A húron. D-dúr hangsor 

különböző vonásokkal. Gyermekdalok D és A húron. Hull a pelyhes…- variációk + 

téma.  

Suzuki: Gordonkaiskola 1./ 1- 2. 

Pejtsik: Gordonka-ABC 

 

1. osztály  

A cselló és vonó részei. A húrok neve. Helyes ülés, csellótartás. Előkészítő 

gyakorlatok (bal és jobb kéz). Ritmusok pengetése. Helyes vonófogás kialakítása, 

vonó húrra helyezése. Suzuki-vonások. Bal kéz húrra helyezése. Üveghangok, 

hangkikeresés. Mondókák, dalok ritmusa vonóval D és A húron. D-dúr hangsor 

különböző vonásokkal. Gyermekdalok D és A húron. Hull a pelyhes… - variációk + 

téma. G-dúr skála vonásokkal, hármashangzat-felbontással.  

Suzuki: Gordonkaiskola 1./ 1-8. 

Pejtsik: Gordonka-ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

 

2. osztály 

G-dúr, C-dúr skála (2 oktáv) vonásokkal, hármashangzat-felbontással. Triola. 

Menüett-vonás, Menüett-forma. Hangnemi kitérés. Előre- és hátranyújtott tágfekvés. 

A-dúr, D-dúr (2 oktáv), B-dúr, Esz-dúr skála vonásokkal, hármashangzat-felbontással. 

A dinamikai árnyalás alapjai.   

Suzuki: Gordonkaiskola 1./ 9-17. 

Pejtsik: Gordonka-ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Lee: 40 könnyű gyakorlat 

 

 

3. osztály 

G-dúr skála (2 oktáv). II., III., IV. fekvés. Tizenhatodok, pergőjáték megalapozása. 

Martelé vonásmód.  

A vibrato alapjai. Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo. Első fekvésben 

játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható hangsorokkal, 

hármashangzat-felbontásokkal. 

Suzuki: Gordonkaiskola 2./ 1-8. 
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Gárdián: Gordonkaiskola 

Popper: 15 könnyű gyakorlat 

Mooney: Fekvéses darabok 

 

4. osztály 

 Játék az első 4 fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A vibrato fejlesztése. 

Kettősfogás alapjai.  

A dinamikai árnyalás fejlesztése. Azonos nevű dúr és moll skálák. Moduláció, 

domináns hangnem. Szekvencia. 

Suzuki: Gordonkaiskola 2./ 9 – 3./ 1. 

Popper: 15 könnyű gyakorlat 

Mooney: Fekvéses darabok 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok 

Mooney: Kettősfogások 

 

5. osztály 

Az első 4 fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, ill. fekvésenként. 

Az átmeneti fekvések hangkészlete az A és D húron. A kettősfogás-játék fejlesztése. 

Dúr és moll hangsorok 2 oktávon keresztül 3, 3b előjegyzésig. 

Suzuki: Gordonkaiskola 3./ 2-7. 

Mooney: Kettősfogások 

Grützmacher: 12 etűd Op. 72. 

 

6. osztály 

Az átmeneti fekvések teljes hangkészlete. A tenorkulcs és a violinkulcs. Az üres húrok 

oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete. A barokk kamarazene stílusos 

megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. A barokk szonáta. A 

klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai. 

Suzuki: Gordonkaiskola 3./ 8 - 4./ 3. 

Grützmacher: 12 etűd Op. 72. 

Lee: 40 dallamos etűd Op. 31. I. 

Mooney: Hüvelykfekvés I. 

 

 

Továbbképző I-IV. 

A 6 zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek megőrzése és fejlesztése. A 

fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése. Nagyobb 

intervallumú fekvésváltások..Az átmeneti fekvések és a hüvelykujjas játék fejlesztése. 

A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése. A legato, détaché és 

martelé vonás fejlesztése. A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés 

fejlesztése. Barokk szonáták. Bécsi klasszikus kamarazene. 

Suzuki: Gordonkaiskola 4./ 4 - 5. kötet 

Mooney: Hüvelykfekvés I. 

Lee: 40 melodikus etűd Op. 31. II. 

Gordonkások kincsestára 
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Furulya 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét; 

- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb 

alkotó- és előadóművészeit, 

- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a növendéket a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk 

művek díszítésében. 

Fordítson figyelmet 

- az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos 

megalapozására, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a különböző alaphangú furulyák használatakor az ábécés névvel történő helyes 

(nem transzponáló) olvasásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett 

darabjainak tananyagba kerülésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a 

növendék az előképző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja 

furulyatanulmányait. A növendék ebben az esetben is 
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- tudjon a tanult hangterjedelemben ábécés hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A növendékek egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a 

furulyához; ezért az alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző 

hangszerként foglalkozunk ezzel a hangszerrel: 

- legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A növendék 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a 

helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, többek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszot zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) 

hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 
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További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi 

elvárásainak megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a 

játszott zenei anyagnak megfelelően), 

- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, 

különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének 

megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

szólaltassa meg, 

- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő 

előadási darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

- a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

- a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- vibrato-mentes hang képzésére, 

- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

- fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- saját adotságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

- tisztán intonálni, 

- pontos ritmusban játszani, 

- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 
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Fuvola 

A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 

- a helyes légzés kialakítása, 

- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 

- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

- a belső hallás fejlesztése, 

- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a fuvola történetét, 

- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

- a hangszer irodalmát, 

- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Tudatosítsa 

- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes 

használatát, 

- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 

Fejlessze a növendék zenei képességeit: 

- hangszeres technikáját, 

- improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

- lapról játszási készségét. 

Ösztönözze a növendéket 

- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 

- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) 

írásmódját és ritmusát, 

- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 

- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb 

előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 
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- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának 

fejlesztésére, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, 

marcato stb.), 

- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 

- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 

66-os etűdsorozata), 

- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb 

díszítésekkel, 

- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, 

Szervánszky: Szonatina stb.). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 

- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és 

helyes alkalmazására, 

- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus 

feltétel nélküli megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, 

skálamenetek stb.) rögtönzésére, 

- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó 

visszatétele, a hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A növendék rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 



 78 

- képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz 

szükséges, 

- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid 

időn belül elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A növendék tudja alkalmazni 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje 

- a modern zenei effektusokat, 

- az újabb légzéstechnikákat, 

- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

- biztos hangindításra és -befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, 

Wehner: 12 nagy etűd, vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

Rendelkezzék 

- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel, 

amelynek birtokában zenei pályára is irányítható, közép-, esetleg felsőfokra is. 

 

Klarinét 

A klarinéttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük 

történetét, akusztikai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb 

alkotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket 

(szaxofon, tárogató). 

Alakítson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befuvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 

- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció 

megtartásával, 

- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 
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- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 

- ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs 

hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 

- legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető 

tudnivalókkal, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- tudjon folyékonyan kottát olvasni, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és 

karakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes 

tételtípusok jellegzetességeit, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos 

megszólaltatására. 

Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, 

dominánsszeptim- és szűkített szeptim-felbontásokkal, 

- Jeanjean: Etűdök I/2, 

- egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 
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- az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 

= Leopold Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny 

= Tucek: B-dúr klarinétverseny 

= Rösler-Rosetti: Klarinétverseny 

- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az 

előbbitől eltérő stílusú. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 

- legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, 

telt, kifejező hangot játszani, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait 

(ízlésének és a játszott zenei anyagnak megfelelően), 

- ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok 

fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, 

irodalmáról, a különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és 

karakterjelzésekre stb. vonatkozóan, 

- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, 

zenei műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének 

megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

szólaltassa meg, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő 

előadási darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és 

zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges 

koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 

- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és 

négyeshangzat-felbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 

- kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció 

mellett. 

Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a 

hangszerén. 

Tudjon 

- kielégítően transzponálni "A" klarinétra, 

- jól lapról olvasni. 

Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 
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Fagott 

A fagott-tanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a fagott lehetőségeit, irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a 

fagott-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező fagotthangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a helyes légzésre és a folyamatos rekesztámasz kialakítására, állandó 

fejlesztésére, erősítésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra, 

- a kamarazenében és zenekarban egyaránt szükséges intonációs, ritmikai és 

dinamikai alkalmazkodási készség kialakítására már egész kis ambitusnál. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 
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A növendék 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus 

hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb 

előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a fagott történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a fagott szerepét különböző zenei korszakokban. 

Ismerje és tudja játszani 

- a dúr és moll hangsorokat a különböző játékmódokkal és a portamento 

alkalmazásával, 

- a kromatikus hangsort. 

Legyen képes 

- nagyobb hangközök törésmentes kötésére, 

- igényes és stílusos hangképzésre, 

- a dinamikai árnyalatok alkalmazására (p-f keretein belül), 

- hosszú és rövid előke, utóka, paránytrilla, mordent és kettős ékesítés 

megoldására, 

- könnyebb művek lapról játszására, 

- az előadási darabok igényes felépítésére, 

- basszus- és tenorkulcs váltakozó alkalmazására. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- egy dúr és egy moll skála (4 #, 4 b előjegyzésig), legato, staccato, tenuto 

játékmóddal, 

- két különböző karakterű etűd, 

- két könnyű, rövid, eltérő karakterű előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg 

kotta nélkül. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék legyen képes 

- az előző pontokban megfogalmazottak tudatos (a növendék zenei adottságainak, 

életkorának és technikai felkészültségének megfelelő) alkalmazására az igényes 

zenei kifejezés és a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltető előadás érdekében, 

- zeneiskolai szinten értelmesen tagolt, árnyalt előadásra, szép kifejező hangon 

lassú és középgyors tempóban, staccato játékban is, 

- az előadási darabokat fejből eljátszani, 

- technikai továbbfejlődésre, 

- hosszabb gyakorlásra, 

- kamara-, illetve ifjúsági zenekarban játszani. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje 

- hangszerét, tudjon megoldani apróbb javítási problémákat, 

- a nádfaragás alapjait, 

- a hangszer múltját, irodalmát. 

Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, 

- a hangszerregiszterek színkülönbségeinek kiegyenlítésére, 

- az összehangolt kéz- és nyelvtechnika alkalmazására, 

- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra. 

Szaxofon 

A szaxofontanítás szakirányú feladatai 

A szaktanár ismertesse meg a növendékekkel 

- a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét, 

- a hangszer sajátosságait, 

- a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét 

(pl. alkalmazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.), 

- a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 

Hangszertechnikailag alakítsa ki 

- a helyes légzéstechnikát, 

- a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 

- a stabil, de nem merev szájtartást, 

- a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 

- a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 

Fordítson figyelmet 

- a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési 

gyakorlatokkal, 

- a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, 

- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 

- ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f3-

ig) kromatikusan az összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és 

tisztítófogásokat, és tudja ezeket alkalmazni a gyakorlatban is, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb 

előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

- hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, 

- egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hgoy a 

továbbképző évfolyamokban elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási 

gyakorlatok. 

Tudjon 

- előadási darabokat kotta nélkül előadni, 

- könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

- hangszerének transzponáló jellegét, 

- a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 

- a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál 

leggyakrabban előforduló zenei műszavak jelentését. 

Legyen képes 

- hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig, 

- pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósítására, 
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- a hangszer regisztereinek kiegyenlített megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján 

közreműködhet amatőr zenekarban vagy zenei együttesben. 

Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani. 

 

Trombita 

A trombitatanítás szakirányú feladatai: 

- a növendék egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, 

kiemelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai 

lehetőségek kihasználására, 

- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a 

naponkénti gyakorlás szükségletének kialakítása, 

- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, 

terhelhetőségének tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek 

kialakítása, 

- a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok 

kialakítása, 

- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő 

önálló felkészülés képességének kialakítása. 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a trombita történetét, 

- a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött 

szerepét, szakmai lehetőségeit, 

- a hangszer irodalmát, 

- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

- a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

Tudatosítsa 

- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

- a helyes szájtartás mint a jó "ansatz", befúvási mód kialakulása alapfeltételének 

fontosságát, 

- a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti 

szükségességét, 

- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

Fejlessze a növendék 

- hallását, belső hallását, "intonációs" képességét, 

- hangszeres adottságait, 

- hangszertechnikai tudását, 

- megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a növendéket 

- rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 

- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

- a tiszta intonációra, 

- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, 

illetve a tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 

- a helyes test- és hangszertartást, 

- a helyes légzéstechnikát, 

- a hangszere múltját, irodalmát, 

- a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

- a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

- az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a 

mindennapi gyakorlatok segítségével: 

a) fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 

b) csak fúvókával, 

c) hangszerrel, 

- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a 

tiszta intonáció megtartásával, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 

- folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) 

megszólaltatására, 

- skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben, 

- Clodomir: Trombitaiskola I/26., 28., 29., 

- Telemann: F-dúr szonáta I-II. vagy Händel: B-dúr szonáta I-II. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 

- a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 

- a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 

Legyen képes a növendék 

- az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a 

mindennapi gyakorlatok segítségével, 

- az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang 

elérésére, 

- a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

- önálló hangolásra, 

- a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 
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- az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének 

megfelelően, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

Ismerje a hangképzés folyamatát. 

Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudja 

- az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 

- az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben. 

Kürt 

A kürttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

- a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, 

billentést és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot, 

- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf, ff, pp), az intonáció 

megtartásával, 

- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 
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- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus 

hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb 

előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

- 2 kantiléna, 

- 2 különböző karakterű gyakorlat, 

- 2 különböző stílusú darab vagy tétel előadására kotta nélkül. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- egy skála a növendék meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú 

hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 

- egy kantiléna, 

- két etűd, 

- egy előadási darab - ajánlott: 

= Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), 

= Beethoven: Románc, 

= Concone: Téma és variáció. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és 

előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a 

tudatos légzéstechnika alkalmazására, 

- C-g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta 

intonációval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei 

összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező 

kürthangon, 

- az előadási darabokat fejből játszani, 
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- technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

- igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

- a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve 

a kamarazenéléshez szükséges. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos 

alkalmazásával játszani, 

- az ajaktrilla megvalósítására. 

Harsona 

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a növendék 9-10 éves 

korában tenoron vagy baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását, és csak 

a tanulmányok 3. évében, 11-12 éves korban tér át a harsona tanulására, amennyiben 

fizikuma, muzikalitása erre alkalmassá teszi. A tenoron vagy baritonon megszerzett 

készségek birtokában kétéves harsonaoktatás elegendő a zeneművészeti 

szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 

A harsonatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a harsona lehetőségeit, irodalmát; hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, száj-, hangszer- és 

kéztartást, tolókezelést és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harsonahangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes kartechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és karmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési 

gyakorlatokkal, 

- a helyes szájtartás kialakítására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi 

gyakorlatok segítségével: 

= fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, 

= csak fúvókával, 

= hangszerrel, 

= mindezek ellenőrzése fúvóka karikával, 
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- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan 

a helyes légzéstechnikát, befúvásmódot, 

- sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes 

tolókezelést, 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előírt 

hangterjedelemben, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző 

módjait, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

technikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb 

előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, 

E-b1 hangterjedelemben, 

- két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat (minimális szint: Ujfalusi-Pehl-

Perlaki: Harsonaiskola II/300., 352.), 

- egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Aria 

című mű nehézségi szintjén). 
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További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az 

előforduló hibák korrigálása. 

A hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta 

intonációra. 

A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

A növendék ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző 

- díszítéseket, 

- trillákat, 

- előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát, 

- a kiművelt hangszeres technika alapjait. 

Legyen képes 

- minden regiszterben kiművelt harsonahang megszólaltatására, 

- biztonságos, pontos, hibátlan hangindításra, 

- pontos kézmunkával végrehajtott legato-technikára, 

- dupla- és triplanyelv alkalmazására, 

- vibratóra és trillákra. 

Tuba 

A tubatanítás szakirányú feladatai: 

- a növendék egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása - 

kiemelt figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai 

lehetőségek kihasználására, 

- a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

- a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a 

naponkénti gyakorlás szükségletének kialakítása, 

- a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, 

terhelhetőségének tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek 

kialakítása, 

- a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás 

kialakítása, 

- a zenei hallás átfogó fejlesztése, 

- zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok 

kialakítása, 

- az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő 

önálló felkészülés képességének kialakítása. 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a tuba történetét, 

- a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött 

szerepét, szakmai lehetőségeit, 

- a hangszer irodalmát, 

- a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

- a tuba hazai és külföldi művészeinek, munkásságát. 

Tudatosítsa 
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- a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

- a helyes szájtartás - mint a jó "ansatz", befúvási mód - kialakulása 

alapfeltételének fontosságát, 

- a mindennapi gyakorlás - didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti - 

szükségességét, 

- a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

Fejlessze a növendék 

- hallását, belső hallását, intonációs képességét, 

- hangszertechnikai tudását, 

- megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a növendéket 

- a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

- a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

- a tiszta intonációra, 

- folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

- a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, 

illetve a tempóra vonatkozó utasításainak megvalósítására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 

- a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed 

hangszeres játékmódot, 

- a rokon rézfúvós hangszereket, 

- a tuba felépítését, alkalmazási területeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes a növendék 

- ideális tubahang kialakítására, megszólaltatására, 

- különböző játékmódok megvalósítására, 

- a zenei mondanivaló megformálására (legato, staccato stb.), 

- az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakítására, 

- a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására, 

- a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására, 

- az előadási darabok kotta nélküli játszására, 

- a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavítására, 

- a hangszer építéséből fakadó intonációs problémák korrigálására, 

- a hangszer önálló behangolására, 

- a hangszer szakszerű karbantartására. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- egy dúr vagy moll skála (a növendék meglévő hangterjedelméhez igazítva), 

- két különböző karakterű etűd a végzett anyagból, 

- két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel. 

A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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Az "A" tagozat végén 

Ismerje meg a növendék 

- a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási 

mód, fúvástechnika stb.), 

- a tuba irodalmát, 

- a zeneirodalom híres tubaszólóit. 

Legyen képes a növendék 

- a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és 

zenekari művek interpretálására, 

- a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlítetten, különböző dinamikai 

árnyalatokkal 7 #, 7 b előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt, 

- az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan 

fejleszteni, 

- a megtanult előadási darabok közönség előtti színvonalas bemutatására, 

- tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra, 

- az önálló munkára. 

Tudja alkalmazni a növendék 

- a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait, 

- a különböző zenei utasításokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára 

vonatkozóan. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- helyes test- és hangszertartásra, 

- a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudjon kontra F és f1 között 

- kiegyenlítetten, 

- különböző dinamikai árnyalatokkal, 

- tiszta intonációval, 

- megfelelő nyelvtechnikával játszani. 

Gitár 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek 

kifejezését, 
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- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció 

megvalósítását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, 

tirando, arpeggio, törtakkordok), 

- a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a növendékeket a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával 

szép gitárhangszín elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a precíz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén 

gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a növendékeket a legszükségesebb karbantartási feladatok 

elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a 6 év során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző 

stílusú darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag 

árnyalt hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, 

Campion, Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához 

szükséges zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 
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A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, 

repetíciós pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

- XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Rendelkezzék a növendék ismeretekkel 

- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző 

vonásairól, 

- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, 

étouffé, dobolás), 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, 

kifejezőbb előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és 

impresszionista művekre is. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

- a vibrato alkalmazására, 

- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető 

ismeretekkel. 

 

Harmonika 

A harmonikatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a harmonika alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét, akusztikai 

sajátosságait, regisztereit, azok elnevezéseit, 
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- a hangszer történetét, fajtáit, a rokon billentyűs hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes hangszer-, test-, kar- és kéztartást, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harmonikahangot, 

- sokszínű billentéskultúrát, 

- kidolgozott légszekrényvezetést, 

- a művek karakterének megfelelő regisztrálási képességet, 

- gyors és megbízható regiszterváltási készséget, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a két kéz függetlenségét, 

- a különböző testrészek összehangolt munkáját. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- dúr és moll skálákat különböző tempókban és billentésmódokkal, párhuzamosan 

és ellenmozgásban, oktáv, terc, szext és decima távolságban, 

- hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, 

futamokban, a skálákhoz hasonló módokon, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, 

ujjgyakorlatokat, 

- technikai gyakorlatokat, etűdöket. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Fejlessze a növendék 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

- hangszerkezelését, technikáját, a kezek függetlenségét az ujjgyakorlatok, etűdök, 

skálák alkalmazásával, 

- légszekrénykezelését, 

- muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának 

igényes kimunkálásával, billentéskultúrával. 

Tanítsa meg az alapvető karbantartási feladatokat. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje a növendék 

- a zeneművek stílusához jól illeszkedő regiszterek, hangszínek kiválasztásának 

alapvető szempontjait, a regiszterkapcsolók jeleit, a regiszterek oktávfekvéseit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Tudja 

- hangszerét helyesen tartani, 

- a légszekrény-technikai elemeket automatikusan használni. 

Legyen képes 

- előre megtervezett légvezetéssel játszani, 

- a záróhangokat légszekrénnyel zárni, 
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- differenciált dinamika alkalmazására, 

- valamennyi dinamikai tartomány alkalmazására, 

- a zenei formát visszatükröző légvezetésre, 

- a bal kéz valamennyi funkciójának használatára, 

- szépen vezetett crescendo, decrescendo ívek megvalósítására, 

- a hangszere regisztrálási lehetőségeit kihasználni, 

- zeneműveket fejből is előadni. 

Rendelkezzék 

- évfolyamának megfelelően kiművelt hangszeres technikával, 

- helyes kéztartással, 

- telt, erőteljes mf alaphanggal, 

- kifejező játékmóddal, 

- a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- dúr és összhangzatos moll skálák 6 #, 6 b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és 

szextmozgásban, hármashangzatokkal, 

- 1 élénk tempójú jobbkezes etűd, 

- 1 élénk tempójú balkezes etűd, 

- 1 élénk tempójú kétszólamú barokk mű, 

- 1 többszólamú barokk mű, 

- 1 szonatina, 

- 1 harmonikadarab kortárs szerzőtől, 

- 1 szabadon választott mű. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

Ismerje és legyen képes megfelelően előadni a kortárs külföldi és magyar szerzők 

harmonikaműveit. 

Legyen képes 

- a tanult kéz- és légszekrény-technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani, 

- az alapfok évfolyamaiban elért színvonalának eredményes megőrzésére, annak 

lehetőség szerinti továbbfejlesztésére, 

- pontos levegőgazdálkodásra hosszabb légszekrényutak esetén, differenciált 

dinamika és kifejező játékmód mellett is, 

- különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadására, 

- egyszerűbb műveket zeneileg és technikailag önállóan megoldani, 

- kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

- kiművelt hangszeres technikával, 

- helyes kéztartással, 

- telt, erőteljes mf alaphanggal, 

- kifejező játékmóddal, 

- a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

- a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül) 
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A növendék ismerje 

- lehetőség szerint a bariton balkezes koncertharmonika zenei és technikai 

sajátosságait, 

- a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, az 

ujjak alacsony, aktív, pontos munkáját, 

- a "shake" technikát, 

- a művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjait, 

- a hangszer koncertirodalmát, 

- a művek harmóniai, formai szerkezetét, valamint a játszott művek stílusjegyeit. 

Legyen képes 

- a pontos levegőgazdálkodásra, egyenletes légszekrényvezetésre, pontos, gyors, 

törésmentes légszekrényváltásra, valamint egyenletesen vezetett crescendo, 

decrescendo ívek megvalósítására, 

- két-, három-, illetve négyszólamú művek előadására, 

- saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendeket készíteni, 

- a többszólamú művekben tiszta szólamvezetésre, pontos tagolásra, világos, 

érthető megformálásra, 

- művészi kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség 

birtokában zenei élményt nyújtani, 

- kifejező és dinamikailag árnyalt hangon játszani, 

- a zeneművek érzelmi tartalmát átélni, 

- szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

- olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult kéz- és légszekrény-technikai elemeket egy meggyőző zenei 

kifejezés szolgálatába állítani. 

Tudjon 

- nagyobb terjedelmű műveket előadni, 

- kamarazenében - lehetőleg más zenekari hangszerekkel - közreműködni, 

- műveket önállóan is elsajátítani, 

- ritmikailag pontos, stílusos díszítéseket játszani, 

- pontosan kottát olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a 

légvezetés, a regisztrálás pontos figyelembevételével. 

Legyen igénye a zeneművek ideális megformálására. 

Rendelkezzék megfelelő alaptónussal. 

 

Ütő 

Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai 

Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a 

kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

A társas muzsikálás elősegítése. 

Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

- a helyes ütéstechnikákat. 

Fordítson figyelmet 

- a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 
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- a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb 

ütőhangszeres elemekre, 

- az eltérő kézrendi megoldásokra, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kíséretformákhoz szükséges improvizációs 

gyakorlatokat. 

Tanítsa meg a növendékeket a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az 

üstdob hangolására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a növendék 

- a zeneiskolában használatos ütőhangszereket, ezek magyar és leggyakrabban 

használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

- a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes a növendék 

- kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

- árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és 

megvalósítására, 

- a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, 

előkék, egyszerű függetlenítés), 

- hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

- az üstdob önálló hangolására, 

- a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

- rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

- céltudatos, módszeres gyakorlásra. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a növendék 

- a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

- az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a növendék 

- szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

- nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 

megszólaltatására, 

- sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző 

hangszereken, 

- zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló 

megtanulására, 

- értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

Rendelkezzék a növendék 

- megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel, 

- egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

- kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 
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- megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét 

gyorsan elérhető, 

- tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOKÁLIS TANSZAK 

Magánének 

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett 

alapfeladata az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás 

befejezése után kialakult hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) 

alkalmasak. Így a zeneiskolai magánének-tanulást 16-18 éves korban lehet elkezdeni 

(ez nemtől és hangfajtól függően későbbi időpontot is jelenthet, pl. drámai mezzo 

vagy basszus). Az énektanulás megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell beszerezni. 

A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 

- adjon helyes alapot a növendékek hangi adottságai és zenei képességei optimális 

kifejlesztéséhez, 

- felkészítse a növendékeket a vokális társas muzsikálásra, 

- nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse a növendékekkel 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) 

alkalmazását. 

Alakítson ki 

- helyes légzési módot, 

- tiszta intonációs képességet, 

- a növendék saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 

- árnyalt dinamikai megoldásokat, 

- igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb 

alkalmazására, 

- érthető és szép szövegmondást, 

- helyes hangeszményt. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

- rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 

- szövegmondó feladatokat, 

- koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 
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Fordítson figyelmet 

- a növendék saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a növendékeket hangképző szervük egészségi állapotának 

felmérésére, és a szükséges egészségügyi tennivalókra. 

Követelmények a program elvégzése után 

Az "A" tagozat végén 

A növendék ismerje 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit, 

- a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási 

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Tudjon 

- az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

- könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

- tisztán intonálni, 

- hangfajának hangterjedelmén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig 

árnyaltan énekelni, 

- bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével és azokat maximálisan kihasználni, 

- érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

- összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult 

darabokban, 

- zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, 

művészi kifejezéssel megszólaltatni. 

Legyen képes 

- rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

- helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji 

megítélésére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

- megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való 

kapcsolatteremtési készséggel. 

A "B" tagozat végén (az "A" tagozat követelményein felül): 

- bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 

- a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

- a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A növendék legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő 

bemutatásával: 

- 1 népdal vagy népdalfeldolgozás, 

- 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 



 102 

- 1 romantikus dal. 

 

 

 

 

 

 

NÉPZENE 

 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az 

énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos 

kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, 

fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden 

zenei tevékenység tudatosítására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 

eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A népzeneoktatás általános fejlesztési követelménye, feladata 

A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és 

harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő 

hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása. 
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A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, 

személyiségfejlesztés és tehetséggondozás. 

A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös 

tekintettel a hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a növendék megismertetése 

a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a 

népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti 

értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló, 

egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, 

az általános és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék - különös tekintettel a 

népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira - stílusérzék, intonációs érzékenység, 

zenei memória, fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett 

zenei-népzenei ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása. 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti 

előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, 

dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok 

megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, 

igény kialakítása a társas muzsikálásra. 

Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, 

táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet 

segítése a népzene eszközeivel. 

A növendékek hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi 

programokban való részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató 

zene iránt, a zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés. 

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

Citera 

A citeratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a 

magyar népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei 

anyagoktól, nem számítva az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 

- a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó 

más ("burdon") hangszereket, 

- a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél 

nagyobb részét, 

- a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 

- a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes 

mozgásformáit, és tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 

Alakítsa ki 

- a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a növendékkel a 

céltudatos gyakorlás módszereit, 

- a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, 

összehangolt bal- és jobbkéz-játékot. 

Fordítson figyelmet 

- a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei 

memória fejlesztésére. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

- a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

- a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános 

népzenei gyűjteményeket, szakkönyveket, 

- hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 

- a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 

- szólóban és zenekarban saját énekét kísérni, 

- szólóban és zenekarban táncot kísérni. 

Ismerje 

- a citerazene különböző tájegységeinek (Dél-Alföld, Nagykunság, Nyírség, Dél-

Dunántúl, Szlavónia, Gyimes, Moldva) általános stílusjegyeit, a citerán 

leggyakrabban játszott dallamokat, 

- ismerje a kiemelkedő adatközlőket, 

- a "kiszedős" játék, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a 

parlando rubato játékmód alapjait. 

Rendelkezzék 

- biztos zenei memóriával, 

- megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

- tánckíséreti tapasztalattal, 

- szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

- a citerán használatos valamennyi hangsort, 

- a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

- igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a különböző dialektusok 

díszítésmódjainak, játékmódjainak felhasználásával, 

- önállóan összeállításokat készíteni a különböző dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

- hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, 

tremolózni a dallam megfelelő hangjain. 

Tekerő 

A tekerőtanítás szakirányú feladatai 

A tekerő tanterv alapvetően a magyar paraszti hagyományra épít. Ennek 

megfelelően a törzsanyag túlnyomórészt a tekerő ismert elterjedési területéről 

származik (Csongrád és Bács-Kiskun megye egésze, valamint Pest és Jász-

Nagykun-Szolnok megye déli része). Az e területről származó dallamkincs alkotja 

hangszerünk magyar zenei anyanyelvét. Ennek tanításában-tanulásában az eredeti 

gyűjtések, hang- és videofelvételek játsszák a főszerepet. Ezen túlmenően a 

növendék kapjon átfogó képet a magyar népzene egészéről, a hangszeres zene-tánc-

népszokások-hagyományok összefüggésrendszeréről. 

A program célja továbbá, hogy a tananyagon keresztül megvilágítsa e hangszer 

szerepét az európai műveltség fejlődésében. Ennek megfelelően lehetőséget biztosít 

a régi zenében, európai népzenében, klasszikus zenében történő elmélyedésre is. 
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A program eredményes megvalósításának alapfeltétele, hogy az oktatás magyar 

rendszerű tekerőn történjen. A magyar hangszerek ugyanis több, nagyon fontos 

alkatrészben eltérnek más instrumentumoktól: a klaviatúra alapvetően más, a 

recsegőszerkezet egyedi, a kottaház szélesebb, a kerék és a hajtókar átmérője jóval 

kisebb. 

Ismertesse meg a növendékekkel (életkoruknak megfelelő szinten) 

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

az Alföld, még inkább a Dél-Alföld hagyományára, 

- a hangszer adottságaiból következő zenei kifejezésmódokat, 

- a hangszer működési elvét, beállításának módszereit, a karbantartás napi 

gyakorlatát, 

- a tekerő sokszínűségét, történelmi múltját és jelenét, népi, történeti, klasszikus és 

modern zenei hagyományát, 

- a hangszer szakirodalmát, a hozzáférhető zenei felvételeket, gyűjtéseket. 

Fejlessze a növendék 

- hallását, ritmusérzékét, 

- zenei memóriáját, fantáziáját, 

- játéktechnikáját, stílusérzékét, 

- a kottaolvasás és -írás készségét, 

- a magyar nyelvvel is összefüggő hangsúlyérzékét, 

- az improvizációs készséget, a zenei folyamatokban való gondolkodás 

képességét. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- hangszere történetét, változatait, elterjedtségét Magyarországon és más 

országokban, 

- a magyar tekerő hagyományos repertoárját és játékstílusát, 

- hangszere irodalmát, hangfelvételeit, a jelentősebb magyar adatközlőket. 

A tanuló legyen képes 

- hangszerét behangolni, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra, 

- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag stílusos előadására, 

- közepes nehézségű dallami és ritmikai zenei problémák megoldására 

(leváltóhangok alkalmazása, lezárások, trillák, recsegési modusok, recsegések 

dallamon belüli építkezése), 

- a díszítőmotívumok megfelelő alkalmazására. 

A tanuló rendelkezzék 

- megfelelő zenei memóriával, 

- jó hallással, koncentrálóképességgel, 

- kottaolvasási rutinnal. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a dél-alföldi tekerőzene stílusjegyeit és repertoárját, 

- a magyar történeti zene tekerőn játszható repertoárját, 

- az európai népek tekerőzenéjét és a hangszer klasszikus zeneirodalmát. 

A tanuló legyen képes 

- hangszerét karbantartani, behúrozni, rajta egyszerűbb javításokat elvégezni, 

- repertoárjának és technikájának önálló továbbfejlesztésére, 



 106 

- egyszerűbb akkordfelbontásokat, skálákat, tartott váltóhangos hosszú trillákat 

játszani, 

- aszimmetrikus dallamelemeket és ritmusokat játszani, 

- tánczenei folyamatot, koncertprogramot önállóan összeállítani. 

A tanuló rendelkezzék 

- a tekerő hagyományos előadói gyakorlatára épülő rögtönzőkészséggel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népi ének 

A népi ének tanításának szakirányú feladata 

Ismertesse meg a növendékeket 

- az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához 

szükséges elméleti és technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével 

képességeiknek és megszerzett tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják a 

megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, átmentését, 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok 

élményszerű, ugyanakkor autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes 

éneklés technikai hátterével, 

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

szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

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

hangszín), 

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

- az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

- a népdalok memorizálási képességét, 

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

tempóérzéket, 

- a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

- a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

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

megszólaltatásakor, 

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

jellemzőit és népdalok díszítési és variációs lehetőségeit, 

- kiemelkedő munkásságú népzenekutatóink tevékenységét és eredményeit, 

- a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 

Tudjon 

- helyesen lélegezni, 

- tisztán intonálni, 
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- önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

- kezdőhangokat önállóan megtalálni, 

- hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

- érthető szövegmondással énekelni, 

- életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő módon, a tanult 

dialektusok figyelembevételével, stílusosan népdalokat megszólaltatni. 

Rendelkezzék 

- a szükséges kottaolvasási, lejegyző készséggel, memóriával és összpontosító 

képességgel, 

- jó előadói készséggel, önállósággal. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a növendék 

- a magyar népzene minden dialektusterületét (mindegyik dialektusból tudjon 

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

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

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

 

NÉPI HEGEDŰ 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a 

magyar népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, 

stílusosan megszólaltatni hangszerükön. 

A program ismertesse meg a tanulókkal 

- a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

- a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez 

kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 

- hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

- a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

- azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar 

népzene sajátos előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, 

hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái) 

szólaltatható meg, 

- a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló 

improvizációs módszereket, 

- a prímás szerep feladatait, 
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- a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy 

kontrán), 

- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket 

(bandákat) és ezek hangzását. 

A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló 

- formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, 

érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei 

képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, 

élményt adóan megszólaltatni hangszerén, 

- hallás után zenét tanulni, 

- népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, 

tudatosan, elemzően gyakorolni. 

Rendelkezzék 

- az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

- kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, 

koncentrálóképesség, stílusérzék, fantázia), 

- a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési 

gyakorlattal. 

Ismerje 

- a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a 

hangképzés, hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás 

általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre 

jellemző módjait, 

- a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

- a hangszeres zene szerepét a magyar nép zenei hagyományában, 

- a hangszeres népzene műfajait, 

- a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

- a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, 

táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 
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- a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy 

kontrán), 

- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, 

hangszeregyütteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek 

hangzását, 

- népzenénk múltját, 

- hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

- alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott 

hangszerének kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit. 

Legyen képes 

- dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított 

összetett formák (például táncrend) szabályait, 

- legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre, 

- szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

- tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a magyar népi vonós zene történetét, 

- a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és 

falvaink zenei életében, 

- a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

- más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 

- a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó 

kapcsolatteremtő képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési 

tapasztalattal, állóképességgel. 

Tudjon számot adni 

- választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű 

elsajátításáról 
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JAZZ-ZENE 

 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó jazz-zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek jazz-

zenei képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való 

jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti (népi) 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, 

fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden 

zenei tevékenység tudatosítására. 

3. A jazzoktatás a műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A jazz-zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

A jazz- és általános zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, 

a kreativitás kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, jazz- és általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A jazz- és klasszikus zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma 

összefüggéseinek megismertetése. 

A főbb klasszikus zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy 

korszakainak, népünk zenéjének, a jazz történetének, stílusainak és a jazzirodalom 

nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei 

életben. 

Tehetséggondozás. 

A jazz-zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr jazz-zenekarokban, kamaraegyüttesekben, illetve vokálegyüttesekben 

történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi jazzoktatási 

intézményekkel. 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

Hangszeres tanszakok: jazz-basszusgitár, jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-

harsona, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-zongora. 

Vokális tanszak: jazzének. 

A jazz főtárgy kiegészítő tárgya a klasszikus főtárgy. 

Egyéb tantárgy: szolfézs, illetve szolfézs-elmélet, jazzirodalom, zenekari 

gyakorlat, zongora kötelező tárgy. 

A képzés időtartama: négy évfolyam, kivéve az ének tanszakon, amelyen két 

évfolyam. (Az indokolást lásd ott!) 

Előképzés: a jazzképzés megkezdése előtt minimálisan három évfolyam 

klasszikus előképzés szükséges, de még kedvezőbb, ha a növendék a teljes alapfokot 

klasszikus tanszakon végzi el, s a továbbképző tagozaton tér át jazzképzésre. 

Kivételt jelent a bőgő tanszak, amelyen a kötelező klasszikus előképzés a hangszer 

mérete miatt csak egy év. (14 éves kor előtt normál méretű hangszeren általában 

nem lehet tanulni.) 

 

Általános óraterv 

   Tantárgy  Évfolyam 

     1.  2.  3.  4. 

   Főtárgy  Jazz főtárgy  2  2  2  2 

     Klasszikus főtárgy  1  1  -  - 

   Kötelező tárgy  Szolfézs  1  1  -  - 

     Szolfézselmélet  -  -  1  1 

     Jazzirodalom  1  1  -  - 

     Zenekari gyakorlat  -  -  2  2 

     Zongora kötelező 

tárgy 

 1  1  1  1 

   Kötelező órák 

összesen 

   6  6  6  6 

   Szabadon választható 

tárgy 

 Klasszikus főtárgy  -  -  1  1 

     Szolfézs  1  1  -  - 

     Szolfézselmélet  -  -  1  1 
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A jazzgitár és a jazz-basszusgitár tanszakon klasszikus főtárgy nincs. A két 

évfolyamos ének tanszakon zenekari gyakorlat csak a 2. évfolyamon van, fakultatív 

formában. 

A jazzbőgő tanszakon az első két évfolyamon heti 1 jazz főtárgy és 2 klasszikus 

főtárgy óra van. 

Az órák időtartama: a zongora kötelező tárgy minden tanszakon kötelező (a 

zongora tanszakon természetesen nincs), az órák - csak ebből a tárgyból - 30 

percesek. 

 

 

 

 

 

Jazzgitár 

Mivel a klasszikus gitár erősen különbözik a jazzben használatos elektromos 

gitártól, a minimálisan három évfolyamos klasszikus előképzés más hangszeren is 

történhet, nem csak gitáron. Ugyanezért a jazzgitár tanszakon klasszikus főtárgy 

nincs. A tanszak óraterve egyébként megegyezik a hangszeres jazztanszakoknak az 

anyag elején szereplő általános óratervével. 

A jazzgitár-tanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- az elektromos gitár felépítését, hangolását, akusztikai sajátosságait, 

- az erősítő berendezés kezelését, a helyes hangzás beállítását, 

- a hangszer alapvető szerepköreit, lehetőségeit, a jazzgitározás vázlatos 

irodalmát, történetét és kiemelkedő előadóit. 

Alakítson ki 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást, s tudatosítsa ezeket, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását, 

- dinamikailag árnyalt, a jazznek megfelelő, korszerű gitárhangot. 

Fordítson különös figyelmet 

- a jazzgitározás alapvető technikai elemeire, 

- a diatonikus és nem-diatonikus hangsorok gyakorlására, 

- a jazzakkordok gyakorlására, ezek figuratív és egyéb bontásaira, 

- a jazz jellegzetes harmóniameneteire, jellegzetes harmóniai fordulataira, 

akkordkötéseire és akkordfordításaira, 

- a stílusos és igen ritmikus kísérő játékra, 

- a jazzes frazeálásra, árnyalt artikulációra, a lüktetésérzet kialakítására, az 

egyenletes tempótartásra, 

- a szolisztikus rögtönzés alapjainak megismerésére, a dallami gondolkodás 

fejlesztésére, a megfelelő improvizációs technika kifejlesztésére, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a stílusérzéket és a hallást fejlesztő transzkripciós gyakorlatokra, 

- a hangszer szerepkörének tudatosítására a zenekari játékban (combo- és big-band 

játék), 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 
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Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 

A növendék 

- ismerje a különböző skálákat, a jazzakkordokat, ezek fordításait, a jazz 

jellegzetes harmóniameneteit és a harmóniai kötéseket, 

- ismerje a különböző technikai és improvizációs gyakorlatokat, etűdöket, 

harmóniai szekvenciákat, 

- ismerje a fontosabb harmóniai patterneket és turnback meneteket, 

- ismerje a jazz jellegzetes ritmikai fordulatait, ritmuspatternjeit, 

- ismerje az akkordkísérés főbb formáit a különböző stílusokban (swing, latin, 

jazz-rock stb.), 

- tudjon kísérni és rögtönözni a II-V-I-es funkciós-kadenciális séma különböző 

formáira, 

- ismerje a gyakoribb blues-sémákat, összetettebb blues-harmonizációkat, ezek 

alapján legyen képes akkordikus kíséretre és dallamrögtönzésre, 

- rendelkezzen megfelelő repertoárral (15-20 különböző karakterű, stílusú és 

tempójú jazz standard játéka kívülről, ezek harmóniamenetére akkordikus kíséret és 

dallami rögtönzés), 

- ismerjen néhány dúr és moll bluest különböző kísérési módokkal, egyszerű 

dallami rögtönzéssel, s tudja ezeket több hangnemben játszatni, 

- legyen képes a tanult standardek harmóniameneteit egyszerű formában zongorán 

lejátszani, 

- legyen képes néhány egyszerűbb szólót lekottázni, s ezeket az eredeti változat 

magnetofon felvételével unisono eljátszani, 

- rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentráló 

képességgel. 

 

 

Jazz-zongora 

A jazz-zongoratanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét, akusztikai 

sajátosságait, 

- a jazz-zongorázás főbb stílusait, kiemelkedő muzsikusait, 

- a jazzimprovizáció kialakulását, fejlődését, fontosabb technikáit. 

Alakítson ki 

- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- megfelelő kéztartást, 

- független, rugalmas játszóapparátust (ujjak, kar, ízületek), 

- kiegyenlített játéktechnikát, differenciált billentést. 

Tegye képessé a növendéket arra, hogy 

- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni, és azon játszani, 

- elsajátítsa a jazz-zongorajáték alapelemeit (akkordfordítási technika, 

akkordkötések, jellegzetes harmóniamenetek, improvizációs skálarendszer, skála-

akkord kapcsolatok, jellegzetes dallami és ritmikai fordulatok), 

- elsajátítsa a jazz-zongorázás főbb játékformáit (stride, boogie woogie, 

blokkakkord-játék, szurkálós akkordkíséret, modális rögtönzés, tonális centrumú 

rögtönzés, latin kíséretek, fúziós stílus), 
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- elsajátítsa és a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni tudja a különböző 

billentésmódokat, valamint megfelelően használni tudja a zongorapedálokat, 

- együttes játékban alkalmazkodni tudjon az adott darab és a zenekar stílusához. 

Fejlessze a növendék 

- általános muzikalitását és improvizációs készségét, 

- hallását transzkripciós és egyéb gyakorlatokkal, 

- metrum-, ritmus- és lüktetésérzékét, egyenletes tempótartását, 

- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- transzponálási készségét. 

Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 

A növendék 

- rendelkezzen megfelelő repertoárral (mintegy 15-20 jazz standard játéka 

kívülről, rögtönzéssel), 

- ismerje a II-V-I-es funkciós-improvizációs séma főbb formáit, s tudjon ezekre 

rögtönözni, 

- ismerje a gyakoribb blues-sémákat, az összetettebb blues harmonizációkat, s 

tudjon ezekre rögtönözni (dúr és moll bluesokra egyaránt), 

- ismerje a jazz akkordkészletét, jellegzetes harmóniai fordulatait, turnback 

sémáit, akkordfordítási és akkordkötési technikáját, 

- stíluskorszakok szerint is ismerjen néhány gyakoribb dallami patternt, tudja 

transzponálni ezeket, s legyen képes különböző harmonizációkban, különböző 

tempójú rögtönzésekben ezeket alkalmazni, 

- rendelkezzen megfelelő harmóniai improvizációs technikával, tudjon 

harmóniasorokra jazzes motívumokat rögtönözni, s ezekkel improvizativ formában 

építkezni, 

- ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni a jazz főbb játékstílusait (stride, 

blues, boogie woogie, akkordikus játék, rhythm and blues, latin, modern main 

stream, jazz-rock), 

- rendelkezzen megfelelő kísérő technikával, tudjon kísérni hangszeres vagy 

énekes szólistát, 

- legyen képes zenekari játékba beilleszkedni, 

- tudjon transzkripciókat készíteni, vagyis kiemelkedő muzsikusok 

improvizációinak egyszerűbb részleteit lejegyezni, ezeket elemezni és az eredeti 

változat magnetofon-felvételével unisono eljátszani. 

Jazzdob 

A jazzdob-tanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékkel 

- hangszerének szerepköreit, lehetőségeit, történeti és zenei irodalmát, 

- a jazzdob összeállítási lehetőségeit, hangolását, kezelését és karbantartását, 

- a ritmus jelzésrendszerét, egyszerű és összetett elemeit, 

- a repetitív és organikus ritmusalkotás lehetőségeit, 

- a gyakorlás korszerű módjait, 

- a jazzben használatos egyszerű és összetett kézrendeket, ritmusrendszereket, 

technikai lehetőségeket, 

- a ritmus- és dallamalkotás egyszerű és összetett módját, ezek zenetörténeti 

vonatkozásait, 
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- az európai, afrikai és latin-amerikai népzenék jazzel összefüggő ritmusvilágát, 

népies tánczenéjét, 

- a jazz és a kompozíciós zene hasonlóságait és eltéréseit, 

- a jazztörténeti stílusok fejlődési tendenciáit, ritmikai összefüggéseit, 

- az afro-amerikai folklór és a jazz legfontosabb formáit, ezek ritmusvilágát, az 

ezekhez kapcsolódó kísérő és szolisztikus dobjáték sajátosságait, 

- a tánczenei ritmusokat, azok jazzel való kapcsolatait, 

- a tanult jazzstílusok meghatározó együtteseinek és szólistáinak munkásságát, 

- a jazzdob hangszeres irodalmát. 

Alakítson ki 

- a hangszerjátékhoz szükséges helyes testtartást, összehangolt mozgáskészséget, 

igényes és sokoldalú hangszerkezelést, 

- állóképes, dinamikus és sokoldalú ütéstechnikát a jazz általános tempóiban, 

- megfelelő színvonalú, elemző kottaolvasási és lejegyzési készséget, 

- hatékony gyakorlási módszereket és önfejlesztő képességet, 

- sokoldalú stílusérzéket, zenei áttekintő képességet, általános és zenei 

műveltségre való törekvést, 

- zenei alkalmazkodó képességeket a kisegyüttesben való játékban, különös 

tekintettel a basszus és az akkordikus kísérőhangszerekkel való együttműködésre. 

Fordítson különös figyelmet 

- a zenekari játékgyakorlat megszerzésére és fejlesztésére, 

- a zenei kifejezőkészség kialakítására, 

- a növendék személyiségére, egyéni tulajdonságai és zenei fejlődése közötti 

kölcsönhatásra. 

Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 

A növendék 

- rendelkezzen az alapfokú jazzdob-játékhoz szükséges hangszerkezelési s 

gyakorlási készséggel, elméleti ismeretekkel, 

- rendelkezzen megfelelő elemző kottaolvasási és lejegyzési készséggel, 

- rendelkezzen megfelelő hallással, zenei memóriával, 

- rendelkezzen megfelelő értékítélő képességgel, 

- ismerje a ritmusalkotás egyszerű és összetett formáit, 

- ismerje a ritmushangszerek főbb típusait, fajtáit, 

- ismerje a jazztörténeti korszakokkal hozzávetőlegesen egyidejű tánczenei 

formákat, 

- legyen áttekintése a fontosabb jazzstílusok ritmusvilágáról, 

- ismerje hangszerével kapcsolatos legfontosabb szakirodalmat, s néhány jelentős 

általános jazz szakkönyvet, 

- ismerjen mintegy 15 közismert jazz standardet, ezek dallamát és harmóniasorát 

egyszerű formában tudja zongorázni, 

- ismerje a jazz különböző stíluskorszakainak meghatározó együtteseit és 

szólistáit, valamint vázlatosan a kiemelkedő jazzdobosok munkásságát, 

- tudjon verővel és seprűvel a tanult stílusokban megfelelő nívón kísérni és szólót 

játszani, 

- tudjon egyszerűbb egy- és többszólamú ritmuskompozíciókat elképzelni és 

lejegyezni, 

- tudjon a gyakoribb ütemnemekben és jazz formákban stílusos szólókat 

rögtönözni, 

- a tanult stílusokban tudjon adott basszusalapra kísérőformákat rögtönözni és 

komponálni. 
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Jazzének 

Az énektanítás sajátossága az, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata 

az énekhang (mint hangszer) képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult 

hangképzőszervek alkalmasak. Ezért a zeneiskolai jazzének-tanulást csak 16-18 

éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik), s a képzést 

két évre kell szűkíteni. E körülményből adódóan a jazzének tanszakra jelentkezők 

lehetnek 

- zeneiskolai növendékek, akik idáig klasszikus ének tanszakon vagy valamely 

klasszikus hangszeres szakon tanultak, 

- zeneiskolai jazztanszakos növendékek, akik idáig valamelyik hangszeres 

jazztanszakon tanultak - ez a leendő énekes számára igen hasznos előképzés. 

 

 

Óraterv 

 Tantárgy  Évfolyam 

     1.  2. 

 Főtárgy  Jazzének  2  2 

   Klasszikus főtárgy (hangképzés)  1  1 

 Kötelező tárgy  Szolfézselmélet  1  1 

   Jazzirodalom  1  1 

   Zongora kötelező tárgy  1  1 

 Kötelező órák összesen    6  6 

 Szabadon választható tárgy  Zenekari gyakorlat  -  2 

   Szolfézselmélet  1  1 

A zongora kötelező tárgy időtartama minimum 30 perc. 

A jazzének-tanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse a növendékkel 

- az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai 

lehetőségeit, 

- a jazz vokális irodalmát, annak kiemelkedő előadóművészeit, 

- a különböző éneklési technikák (legato, non legato stb.) alkalmazását, 

- hangterjedelme kiterjesztésének lehetőségeit. 

Alakítson ki 

- helyes légzési módot, 

- tiszta intonációs képességet, 

- a növendék saját hangterjedelmében egységes hangszint, 

- árnyalt dinamikai megoldásokat, 

- érthető és helyes szövegmondást, 

- egyszerű, a zenei tartalmat kifejező előadásmódot, 

- a téma stílusos előadásához szükséges improvizatív díszítő technikát, 

variálókészséget, a témát követő rögtönzéshez szükséges scat-technikát. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- a hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

- rezonanciagyakorlatokat, 
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- szövegmondó feladatokat, 

- improvizatív díszítő gyakorlatokat, scat-gyakorlatokat, egyéb 

rögtönzésgyakorlatokat és stílusgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a különböző karakterű, stílusú, tempójú jazz standardek előadására, a megfelelő 

frazeálásra és artikulációra, 

- az angol nyelvű standardek szövegmondására, helyes kiejtésére, 

- a dúr és moll bluesok stílusos előadására, 

- a megfelelő repertoár kialakítására (10-12 standard egyszerű rögtönzéssel vagy 

improvizatív variálással, néhány blues ugyanígy), 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására (a standardek harmóniameneteinek 

zongorán való játéka, az improvizációs skálák kikeresése stb.), 

- a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

- a rendszeres közös (vokál) éneklési feladatokra. 

Követelmények a jazzoktatási program elvégzése után 

A növendék 

- tudjon az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

- tudjon tisztán intonálni, 

- legyen képes hangterjedelmén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig 

árnyaltan énekelni, 

- tudjon érthető és helyes szövegmondással énekelni magyar és - szükség esetén - 

angol nyelven, 

- tudjon összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

- legyen képes a darabokat (jazz standardeket, bluesokat, spirituálékat) 

évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi kifejezéssel 

előadni, 

- ismerje a jazz fontosabb harmóniáit, ezek egyszerűbb megfordításait, az 

akkordkötéseket, ezeket tudja zongorán játszani, 

- ismerje és tudja zongorázni az improvizációs skálákat, 

- tudjon néhány jazz standardet úgy énekelni, hogy saját magát kíséri zongorán, 

- ismerje a gyakoribb blues-sémákat, összetettebb blues-harmonizációkat, néhány 

sémát zongorázni is tudjon, 

- rendelkezzen megfelelő repertoárral (10-12 különböző karakterű és tempójú jazz 

standard, néhány dúr és moll blues, afro-amerikai darab, spirituálé kívülről), 

- néhány darab harmóniamenetére tudjon rögtönözni - esetleg scat-technikával - 

vagy improvizatív formában variálni, 

- legyen képes 2-3 jazzének szólót vagy szólórészletet leírni, s azt az eredeti 

változat magnetofonfelvételével unisono elénekelni, 

- rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 

- legyen képes rendszeres gyakorlásra, saját hangképző szervének ellenőrzésére, 

- rendelkezzék megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

- jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való 

kapcsolatteremtési készséggel. 

 

 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

I. Fejezet 
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A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében 

folyó elektroakusztikus zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, 

fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés 

eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, 

FELADATAI 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív 

részvételre való előkészítés, ösztönzés. 
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Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

Tanszakok: 

- szintetizátor-keyboard, 

- szintetizátor, 

- számítógépes zene. 

A képzés időtartama: 

- szintetizátor-keyboard tanszakon: 

 „A” tagozaton 8 év (2+6 évfolyam), 

 „B” tagozaton 8 év (3+5 évfolyam), 

- szintetizátor tanszakon: 12 év (2+10 évfolyam), 

- számítógépes zene tanszakon: 

 „A” tagozaton 8 év, 

 „B” tagozaton 8 év (1+7 évfolyam). 

 (Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és 

továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb 

előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat első számjegye az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a tanulót az alapfok 2. évfolyamától 

javasolt irányítani.) 

 

SZINTETIZÁTOR TANSZAK 

 

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 

 

Kötelező vagy 

kötelezően választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2    

 

Választható tárgy - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Összes óraszám 2 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Főtárgy: szintetizátor (amely magában foglalja a hangszerismeret és a szintetizátor 

kamara tananyagát is). 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

- elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 

- gyakorlati: zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 

- egyéb: szintetizátor-keyboard, számítógépes zene. 
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Választható tárgyak: hangszeres előkészítő; szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is 

taníthatók); zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 

szintetizátor-keyboard, számítógépes zene. 

 (Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, 

önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

az alapfok 1-2. évfolyamán minimum 2×30 perc, 

az alapfok 3. évfolyamától minimum 2×45 perc, amelyek közül az egyik egyéni 

szintetizátoróra, a másik pedig 3-3 gyerekenként összevont egyéni óra, ahol - hetente 

váltakozva - az egyik héten hangszerismeret, a másik héten pedig szintetizátor kamara 

óra javasolt. 

 [A közoktatási törvény 52. § (9) bekezdés a) pontja alapján: egyéni - egy-három 

tanuló részére szervezett - foglalkozás tartható.] 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő 2×45 perc 

a 4. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

az 5-6. évfolyamon: 

elmélet: minimum 1×45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 2. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

 

SZINTETIZÁTOR 

A program célja:  

- fejlessze a hangszínek iránti fogékonyságot és a hallást a különböző előadásmódok 

finomabb megkülönböztetéséhez. 

A program feladata: 

- adjon áttekintést a zenetörténet billentyűs irodalmáról, és ne zárkózzon el a jazz- és 

tánczene kiemelkedő alkotásaitól sem, 

- foglalkozzon a szintetizátorra írott eredeti művekkel és átiratokkal, alakítsa ki az 

ezek interpretálásához szükséges játéktechnikai és stílusbeli jártasságot, 

- ismertesse meg a hangszer technikai sajátosságait, hangtechnikai alapelveit, 

- teremtse meg már az alsóbb évfolyamokon is az aktív kamarazenélés, zenekari játék 

lehetőségét, 

- alakítson ki jó improvizációs készséget, ösztönözze a tanulót zenei fantáziájának 

kiélésére,  

- alakítsa ki a különböző billentéstechnikájú billentyűs hangszerek - akusztikus 

zongora, digitális zongora, szintetizátor - játéktechnikai és zenei alapjait, 

- fejlessze a tanuló zenei képességeit a szintetizátor és a hozzá tartozó digitális 

eszközök segítségével, 
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- alapozza meg a klasszikus és kortárs zenei műveltséget a digitális és 

számítástechnikai eszközök segítségével, 

 

- készítsen fel a számítógépes zenei alkalmazások kreatív használatára, 

- adjon lehetőséget a későbbi szintetizátor előadóművészi, illetve zeneszerzői pályára 

való felkészülésre. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) billentyűs hangszerek 

kialakulását, fejlődéstörténetét, főbb szerkezeti elemeit, azok működését, 

- az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) eszközökre írt klasszikus és 

kortárs irodalmat, a meghatározó előadók munkásságát, 

- az analóg és digitális hangkeltő-berendezések közötti különbségeket, 

- a hangszintézissel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 

- a számítógép felhasználási lehetőségeit a zene területén. 

Legyen képes 

- a maga és környezete örömére muzsikálni választott hangszerén, 

- klasszikus és kortárs zeneműveket akusztikus és digitális zongorán, illetve 

szintetizátoron megfelelő szinten megszólaltatni, 

- szintetizátorokkal és más hangszerekkel együtt zenélni (kamara- és zenekari 

produkcióban egyaránt), 

- a szintetizátor funkciót készségszinten kezelni, 

- a hangszintézis-ismeretek felhasználásával önállóan hangszíneket, hangzásokat 

létrehozni, 

- a tanult művekből önállóan egyszerűbb átiratokat (kamaraátiratokat is), 

hangszereléseket készíteni, 

- kisebb kompozíciókat önállóan megalkotni, 

- a hangszer megszólaltatásához szükséges hangtechnikai eszközöket (erősítő, 

hangfal, mikrofon stb.) összeállítani, alapfokon kezelni. 

Rendelkezzék 

- a program anyagának megfelelő billentyűs készségekkel az elektronikus zenei 

területen szükséges és elvárható előadókészséggel, 

- a kortárs zene olvasásához és interpretálásához szükséges alapvető elméleti 

ismeretekkel, 

- a korszerű képzettség alapjául szolgáló kreativitással, 

- a későbbi amatőr zenéléshez szükséges jártassággal a hangtechnika területén, 

- a zenei alkalmazásoknak megfelelő jártassággal a számítástechnika területén. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az alapfok végére megfogalmazott követelményeken felül: 

- a tanuló játéktechnikai készsége érje el azt a szintet, hogy legyen képes az ajánlott 

anyagnak megfelelő nehézségű művek előadására - az egyéni alkati sajátosságok 

figyelembevétele mellett, 

- a tanuló előadói készsége tükrözze az életkorából adódó érettebb, elmélyültebb és 

átéltebb minőséget, 

- a hangszer értő használatához tartozó számítógépes zenei, hangtechnikai, 

elektrotechnikai és hangszintézis-elméleti ismeretek kerüljenek tudatosabb alkalmazásra 

a közismereti iskolákban szerzett fizikai ismeretek felhasználása révén, 

- a tanuló legyen képes önállóan elektroakusztikus zeneműveket létrehozni. 
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KÖTELEZŐ TÁRGY 

 

Szolfézs 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei 

gondolkozás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag 

helyes értelmezésében és megszólaltatásában. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

- az általános zenei képességek fejlesztését, és 

- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene 

megszólaltatásának és befogadásának örömével. 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

- a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának 

kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

- átfogó zenei műveltség kialakítása, 

- a hangszertanulás segítése, 

- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, 

mind reprodukálásban) az alábbi területeken: 

= ritmus-metrum, 

= tiszta intonáció, 

= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

= dallamhallás, 

= többszólamúság - harmóniaazonosítás, 

= zenei olvasás-írás, 

= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

= zenei memória, 

= rögtönzés, 

= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

- a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra. 
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A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene 

megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni. 

Követelmények a program elvégzése után 

Általános követelmények 

Rendelkezzék a növendék 

- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete 

szerves részévé teszi, 

- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt 

biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 

- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani 

a képességkészség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral 

(I). 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak "A" tagozat 

Ismerje a növendék a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig 

(I). Tudjon tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és 

nyújtott ritmus, egyszerűbb átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben 

(K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb 

alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort 

(J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 

- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített 

szeptim hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a 

dominánsszeptim-hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok 

megfordításait csak ismeret szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 

Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről 

felismerni hangszeres anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I). 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 
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Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban 

alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a szonátaformát, 

- a rondót, 

- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és 

XX. századi zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

Zenei anyag 

Tudjon 

- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres 

előadásban megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

a) középkor, 

b) reneszánsz, 

c) barokk, 

d) klasszika, 

e) romantika, 

f) XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű 

művekből.) 

Hangszeres tanszakok "B" tagozat 

"Hosszú" tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

Tudjon a növendék 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot 

fejből szolmizálni, szöveggel előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle 

moll hangsor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b 

előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és 

fordításaikat; a dominánsszeptim és a mollbeli VII. fokú szűkített 

szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után és tudja lejegyezni 2 

meghallgatás alapján. 

Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és 

mollban. 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést 

tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat - 

6-8 meghallgatás alapján. 
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Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni 

műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló 

alkalmazására. 

"Rövid" tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok "B" tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést 

tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás 

alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Szolfézs főtanszak "B" tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos "B" tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, 

- hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat - 4-5 

meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt 

tartalmazhat - 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, 

alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

Követelmények a továbbképző "A" tagozat évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási 

anyagban, hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló 

ritmuselemeket és -képleteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb 

ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben 

(alterációkban is) 7 #, 7 b-ig (K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

- melizma, 

- főhang, 

- váltóhang, 

- átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört (J). 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 
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- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 

- a modellskálákat, 

- a Reihe-t (J). 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 

- a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú 

szűkített szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és felépíteni 

abszolút rendszerben (K), 

- a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

- ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

- ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

- alterációk, 

- tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

Ismerje 

- a barokk szonátaformát, 

- a Scarlatti-féle szonátaformát, 

- a klasszikus szonáta-rondót és a 

- romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, 

formáit. Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Zenei anyag 

Tudjon a növendék 

- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új 

stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 

- ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a 

következőkből: 

= gregorián zene, 

= reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

= a középkor hangszeres világi zenéje, 

= kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

= barokk: 

- J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

- Händel (oratórium, concerto), 

- Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

= klasszicizmus: 
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- szonáta, 

- szimfónia, 

- kamarazene, 

- opera, 

- versenymű, 

= romantika: 

- zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

- dal, 

- szimfonikus költemény, 

- opera, 

= a századforduló zenéje: 

- impresszionizmus, 

- második bécsi iskola, 

= Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

= kortárs zeneszerzők. 

Követelmények a továbbképző "B" tagozat évfolyamainak elvégzése után (a 

követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához) 

Tudjon a növendék 

- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével 

előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat 

elemezni formailag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, 

tudjon ütemezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút 

rendszerben elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben 

elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 

- klasszikus zenei szemelvényt, 

- XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

Rendelkezzék a növendék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni 

hangszeres tanulmányaiban is. 

 

 

SZOLFÉZS TÁRSAS-ZENE 

 

A tantárgy tanításának célja: 

   

Megalapozni és fejleszteni mindazon készségeket, amelyek megkönnyítik a növendék 

fizikai, szellemi, zenei adottságainak legmegfelelőbb hangszer választását, a 
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hangszeres játék tanulását. A hangszertanulás folyamatában időmegtakarítást jelent, ha 

a növendék minél hamarabb alkalmas lesz az adott hangszer megszólaltatására, ezzel 

is csökkentve a korai lemorzsolódást. 

Felsőbb évfolyamokon a készségek folyamatos fejlesztése a cél. 

 

A készségfejlesztés területei, feladatai:  

 

Metrum-, ritmusérzék, súlyrend, a tempó érzete. Hallás-, ritmikai-, dallami-, mozgás-, 

szöveg-memória. A helyes beszéd, hanglejtés. 

A zene tagoltságának, a frazeálási készségek fejlesztése. 

Többszólamúság, csoportos és egyéni munka egysége. 

Mozgáskoordináció fejlesztése, „ügyetlenség” kiküszöbölése. 

Kreativitás, improvizativ készség kialakítása és fejlesztése. 

 

A készségfejlesztés eszközei: 

 

Utánzó mozgások, testjátékok, apró hangszerek, beszédhang, egyéb hangot adó 

eszközök pl.: labdák, papírzacskó stb… 

Felsőbb évfolyamokon dallamhangszerek, zongora, illetve a növendék saját hangszere. 

A készségfejlesztés alapvető formációja a csoportos munka, legjellemzőbb módszerei: 

a játékosság, a fokozatosság, az ösztönös képességek előhívásával a tudatos 

alkalmazás szintjére eljutás, a kreativitás, a vidám, bensőséges hangulat. 

A készségfejlesztés tananyaga: 

 

Mindenek előtt hangsúlyozni kell, hogy a társas- zene tanulása nem válthatja ki, nem 

helyettesítheti a szolfézs tanulását ill. tanítását, hanem annak tananyagával szorosan 

együttműködve, paralel módon együtt haladva érhetjük el azt a célt, hogy a kötelező 

tantárgy növendék, a szülő, sőt még néhány kollega számára egy felesleges, szükséges 

rossz legyen. Éppen ezért a tananyag válogatása, elrendezése a szolfézs elméleti és 

gyakorlati anyagához kapcsolódik /utóbbinak nagyobb teret adva/. Általánosan, 

felsorolásszerűen a tanítás anyaga lehet: ritmikus versek, mondókák, egyszerű 

gyermekdalok, a szolfézskönyvek dalai, Gryllus- dalok, rövid zeneművek, táncok a 

hangszeres anyagból válogatva. 

Jazzelmélet 

(Kiegészítés a szolfézs+elmélet óra klasszikus elmélet anyagához) 

A jazzelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

- járuljon hozzá a növendék átfogó jazz-zenei műveltségének kialakításához, 

- fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó, elvonatkoztató és 

rendszerező képességet, 

- ismertesse meg a jazz és a klasszikus zene közötti formai, harmóniai, ritmikai és 

dallami analógiákat és különbségeket, 

- segítse a növendéket, hogy jártasságot szerezzen a jazz sajátosságainak, főbb 

dallami, harmóniai és ritmikai stílusjegyeinek ismeretében, 

- stíluselemzés segítségével ismertesse meg a növendéket a jazz főbb 

korszakainak jellegzetességeivel, 

- tegye képessé a növendéket önálló elemző munkára, elsősorban a jazz 

standardek és egyszerűbb improvizációk tonális-funkciós elemzésére, valamint az 

elemzett darabok harmóniasorainak horizontálására, 
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- alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a növendék a zenei összefüggéseket - egy-

egy tanulmányi időszaknak megfelelően - önállóan is meg tudja közelíteni, 

- segítse a növendéket a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák 

megoldásában, 

- közvetett formában járuljon hozzá a kreatív jazzelőadáshoz szükséges zenei 

készségek kiműveléséhez, a zenei képességek általános fejlesztéséhez. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 

- ismerje a pentaton és a három hétfokú hangrendszer szerkezetét, hallás után 

biztosan ismerje fel az 5 pentaton és 21 diatonikus modust, tudja ezeket énekelni és 

hangszeren játszani, 

- ismerje fel és tudja hangszeren játszani a distancia skálákat és a jazzben 

gyakoribb skála-modelleket, 

- ismerje a jazz nemzetközi akkordjelzési rendszerét, az azonos akkordok 

jelzésváltozatait, a hazai jelzésgyakorlatot, 

- ismerje fel és tudja zongorán játszani a jazz alapakkordjait: a négyféle 

hármashangzatot, a dúr és moll jazz szextakkordot, valamint a 8+1 szeptimakkordot, 

- tudja biztosan, hogy milyen típusú hármas- és négyeshangzat, valamint jazz 

szextakkord épül a három hétfokú hangrendszer, a dúr, az összhangzatos és a 

melodikus moll skála fokaira, 

- ismerje fel és tudja zongorán játszani valamennyi hangra a sus7 akkordot, a 

jazzben gyakoribb nóna, undecima és tredecima akkordokat (néhány fontosabb 

alterációval is), valamint a szerkezetileg állandó, nem alterálható összetett 

jazzakkordokat (dom76, dom7b10, dúr és moll 69), 

- tudjon biztosan tájékozódni a funkciós rendszerben, ismerje fel a fő- és 

mellékfunkciókat, ismerje fel és tudja zongorán játszani az egyszerűbb autentikus és 

plagális harmóniaköröket, dúrban és mollban, valamennyi hangnemben, 

- ismerje fel és tudja zongorán játszani a II-V-I-es funkciós-kadenciális séma 

jazzben gyakoribb dúr és moll formáit, ezek szekvenciális meneteit, 

- tudjon moduláló jazz standardeket hangnemi szempontból elemezni, ismerje fel 

az egyes harmóniák funkciós hovatartozását, 

- ismerje és legyen járatos a jazz improvizációs skálarendszerében, a harmóniák és 

skálák kapcsolatrendszerében, ismerje az egyes harmóniák skálakifejezéseit 

lehetőségeit, tudjon horizontálni, 

- ismerje a jazz főbb improvizációs technikáit, legyen képes ezeket a gyakorlatban 

alkalmazni, 

- ismerje a jazz stíluskorszakainak fontosabb dallami, harmóniai és ritmikai 

sémáit, patternjeit, a gyakoribb turnback meneteket, s tudja ezeket a gyakorlatban is 

alkalmazni, 

- tudjon önállóan elemezni bonyolultabb jazzkompozíciókat és improvizációkat, 

- ismerje a régebbi és modernebb blues-sémákat, a gyakoribb dúr és moll blues-

harmonizációkat zongorán is tudja játszani, 

- ismerje a jazz főbb ritmikai sajátosságait, 

- ismerje és tudja zongorán játszani a jazzben gyakoribb kétharmóniájú 

hangzatokat, legyen tisztában a mai jazz improvizációs törekvéseivel (politonális és 

polimodális tendenciák, a tonális síkok eltolásának technikája stb.). 

Jazzirodalom 

A jazzirodalom tanításának célja, hogy 
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- elsősorban a jazz, de általában a zene és más művészetek iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik tanulmányaik során képessé válnak további önművelésre, 

valamint a jazz aktív (öntevékeny) művelésére, 

- legyen lehetőségük alapfokú jazz műveltség megszerzésére azoknak is, akik nem 

tanultak hangszert, illetve egyéb elfoglaltságuk miatt csak kisebb intenzitással 

képesek hangszeres tanulmányokat folytatni. 

A jazzirodalom tanításának szakirányú feladatai: 

- a jazz iránti fogékonyság elmélyítése, a műfajjal kapcsolatos ismeretek bővítése, 

- a jazz sajátos ritmikájának, intonációjának, dallami és harmóniai nyelvezetének, 

a nyugati zenekultúráétól sokban eltérő kifejezési eszközeinek bemutatása és 

megismertetése, 

- az afroamerikai zene vázlatos történetének, a jazz kialakulásának és főbb 

stíluskorszakainak megismertetése, 

- az egyes korszakok kiemelkedő muzsikusainak, s azok legjelentősebb 

felvételeinek bemutatása, kitekintéssel az adott kor zenéjének és más művészeteinek 

főbb tendenciáira, 

- folyamatosan hívja fel a figyelmet a jazz és a klasszikus zene közötti 

analógiákra, illetve a jelentős különbségekre. 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a növendékeket 

- jazzkoncertek és egyéb nívós hangversenyek rendszeres látogatására, 

- a rádió és a televízió ilyen jellegű műsorainak meghallgatására, 

- az értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és rendszeres 

meghallgatására, 

- a műfajjal kapcsolatos jelentősebb könyvek, tanulmányok, szaklapok rendszeres 

olvasására. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a növendékben, melynek segítségével a 

későbbiekben mind a jazzben, mind a zene egyéb műfajaiban biztosan tájékozódni 

tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a növendéket minden újdonság iránt, mellyel a 

jazzben, a kortárs zenében és más művészetekben találkozik. 

Fejlessze a növendékek esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 

- ismerje az afroamerikai zene főbb formáit, a jazz kialakulásának folyamatát, 

- legyen áttekintése a jazz történetéről, ismerje a főbb stíluskorszakokat, azok 

jelentősebb együtteseit és szólistáit, 

- ismerje fel az órákon bemutatott és elemzett felvételeket, legyen tisztában ezek 

főbb stílusjegyeivel, 

- ismerje a jazz dallami, harmóniai, ritmikai, formai alapelemeit és sajátosságait, 

legyen fogalma ezeknek a jazz fejlődésfolyamatában bekövetkezett változásairól, 

- ismerje az improvizatív jazz és a kompozíciós zene közötti eltéréseket, illetve 

hasonlóságokat, 

- legyen áttekintése a jazzben és a zene egyéb műfajaiban végbemenő 

folyamatokról, különös tekintettel a kortárs zenére, 

- legyen áttekintése az európai jazzről, ismerje a magyar jazz történetét, jelenlegi 

helyzetét, ismerje a jelentős magyar együttesek és szólisták felvételeit. 

 

 



 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY 

 

Fafúvós kamara 

A zeneiskolában folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem zenei pályára 

készülő növendékek esetében - a zeneiskolai oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt 

elemét jelenti. 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a növendékek életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik 

a későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 

kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a növendékeket amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, 

tegye képessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag 

és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges 

kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a növendékek egymás iránti 

felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott 

biztonságérzetet a szorongó növendékek gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és 

alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a növendék személyiségének, 

egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú 

képet adni a fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag 

folyamatos, kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a növendékek igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú 

előadásra. 
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Ismertesse meg a növendékekkel a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a 

fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a növendékeket tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse a zeneiskola és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését 

kiigazítani, szólamában visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 

képezni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- a zeneiskolai szintnek megfelelő kamarazenei anyagot folyamatosan lapról 

olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat 

önállóan elsajátítani, 

- zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a 

hangképzés, dinamika, artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított 

egyéb hangszerek intonációs sajátosságaival, 

- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek 

szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

Rézfúvós kamara 

A zeneiskolában folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem zenei pályára 

készülő növendékek esetében - a zeneiskolai oktató-nevelő munka lényeges elemét 

jelenti. 

A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai: 
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- adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktív 

művelésére, 

- képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással 

bíró, alkotó muzsikusokat, 

- ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait, 

- fejlessze a zenei hallást, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát, 

- ismerkedjék meg a különböző zenei stílusokkal, és előadási hagyományokkal, 

- a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes 

zeneművekben, a rézfúvós hangzás kialakítása, amely képlékenyen beépül minden 

hangszer-összeállításba, 

- a nem rézfúvós hangszerekkel való együttjáték fejlesztése, ezáltal a tanszakok 

közötti "átjárhatóság" lehetősége, előkészítve és segítve a zenekari munkát, 

- teremtsen lehetőséget a növendékeknek arra, hogy az egyéni foglalkozásokon 

elsajátított tudás felhasználásával - érzelmileg harmonikus személyiséggé 

válhassanak. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 

- rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és 

hangszertechnikai ismerettel, 

- szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei 

szólamához igazodik, 

- irányítsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együttjátékhoz, 

- szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátításához: 

- intonáció, 

- levegővétel - zenei tagolás, 

- tempóvétel - tempótartás. 

Legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését 

kiigazítani, szólamába visszatalálni, 

- önállóan tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 

képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- a zeneiskolai szintnek megfelelő kamarazenei anyagot folyamatosan lapról 

olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat 

önállóan elsajátítani, 

- zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a 

hangképzés, dinamika, artikuláció, stílus stb. terén, 
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- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társított 

egyéb hangszerek intonációs sajátosságaival, 

- a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek 

szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

Vonós kamara 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a növendékek életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik 

a későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 

kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a növendékeket amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, 

tegye képessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag 

és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges 

kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a növendékek egymás iránti 

felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott 

biztonságérzetet a szorongó növendékek gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és 

alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a növendék személyiségének, 

egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú 

képet adni a vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag 

folyamatos, kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a növendékek igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú 

előadásra. 

Ismertesse meg a növendékekkel a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a 

vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a növendékeket tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse a zeneiskola és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A növendék legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
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- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését 

kiigazítani, szólamába visszatalálni, 

- önállóan tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat 

képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- a zeneiskolai szintnek megfelelő kamarazenei anyagot folyamatosan lapról 

olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat 

önállóan elsajátítani, 

- zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a 

hangképzés, dinamika, artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított 

egyéb hangszerek intonációs sajátosságaival, 

- a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és 

hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

Kamarazene, mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola 

és triola kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések 

írás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) 

szükséges movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott 

indítása), valamint a vonóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a 

zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal 

összehangoltan, egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

Zenekar 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az 

alapfok és a továbbképző évfolyamok növendékei számára, hogy - az egyéni 

foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával - érzelmileg gazdag, harmonikus 

személyiséggé válhassanak. 
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Ösztönözze a növendékeket, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei 

kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres 

játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a növendékek tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

A növendékek megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A "zenekari hallás" fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas növendékek felkészítése professzionális együttesben való 

játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő - a zenekari ülésmódból adódó - 

helyes hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje meg 

- a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

- az alapvető zenekari játékmódokat, 

- az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

- szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar 

egészében betöltött funkciója szerint eljátszani, 

- a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra irányítani 

figyelmét, 

- a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

- az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai 

ismereteket, 

- a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a 

dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás 

differenciálására, 

- a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) 

folyamatát. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A növendék legyen képes 

- felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

- részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

- a zenekari kommunikációs láncot, 

- a zenekari rubato játékot. 

Kórus 

A kórusfoglalkozás célja 
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A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta 

intonálása és stílushű előadása. 

A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül 

az egyén személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös 

éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra 

ösztönzi a növendéket, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet 

különböző vokális művészeti csoportjaiban. 

A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

Ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a növendékek 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó- és dinamikai érzékenységét, 

- hangszínek iránti igényét, 

- kottaolvasási készségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ízlését, 

- stílusérzékét, 

- formaérzékét, 

- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés 

által, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

 

Tudatosítsa a növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és 

emberi szempontból is. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

- "vezénylésre" énekelni. 

A növendék ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

- helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 

- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó- és dinamikai választással, 

- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni 

szólamát. 

Rendelkezzék 

- jó kottaolvasási készséggel, 

- zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve 

az egységes kórushangzás megteremtését. 
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Népi kamarazene 

A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a 

hagyományos népzenei gyakorlatban is fontos szerepe van két vagy több hangszer 

együttes játékának, másrészt pedagógiai szempontból is előnyökkel jár a 

megszerzett egyéni tudás ilyen formában történő felhasználása. A gyűjtés technikai 

nehézségei miatt a népi kamarazenélés világából jóval kevesebb hangzó forrás 

maradt fenn, mint a vokális népzenéből vagy a szolisztikus hangszeres zenéből. 

Emiatt a helyi adottságoknak és elvárásoknak megfelelően, elsősorban az autentikus 

formákon belül maradva a tanár elképzeléseit kell érvényesíteni. A népi 

kamarazenélésben nincsenek szigorú kötöttségek a hangszerek összetételére 

vonatkozóan. 

A népi kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Népszerűsítse 

- a társas zenélés hagyományos formáit, ösztönözze a növendékeket együtt 

muzsikálásra, akár saját örömükre, akár színpadi ének- vagy tánckíséret céljait 

szolgálva. 

Készítse fel a növendékeket 

- a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 

- a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és 

megszólaltatására. 

Járuljon hozzá 

- a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és 

alkalmazkodóképesség fejlesztésével a növendék személyiségének, egyéniségének 

formálásához. 

Ismertesse meg a növendékeket 

- a hangszeres népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni 

és közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam-

, ritmus- és stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, 

lendületes megszólalásra, 

- az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 

Fordítson figyelmet 

- az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való 

alkalmazkodásra. A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse a zeneiskolai és 

más rendezvények műsorait. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék legyen képes 

- hangszerét önállóan hangolni, 

- a szólista vagy zenésztársa jelzésére játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

tempót váltani, illetve ezekhez pontos és jól értelmezhető jelzéseket adni, 

- hibáit önállóan korrigálni, szólamába visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

szólamát magas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni, 

- állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát, 

- saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag 

alapján, 

- zeneiskolai tanulmányai befejezésével a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 
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- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

alkalmazkodóképességgel, 

- a játszott népzenei anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, 

- kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel. 

 

Jazz-zenekari gyakorlat 

A jazz-zenekari gyakorlat szakirányú feladatai 

Nyújtson lehetőséget a növendékeknek 

- a közös játékra, a jazz lényegét jelentő, belső kötöttségeken és rendezőelveken 

nyugvó közös rögtönzésre, 

- más hangszerek megismerésére, ezek zenekari szerepköreinek 

megtapasztalására, 

- a "zenekari hallás", a muzsikus társakra való figyelés kialakítására, a többirányú 

figyelem képességének fejlesztésére, 

- a combo-játék belső megismerésére (ritmus-szekció, szolisztikus rögtönzés, a 

jazz standardek és más jazzdarabok kisegyüttesbeli feldolgozás- és előadásmódja, a 

combo-hangszerelés alapjai stb.), 

- az együttes játék problémáinak megismerésére (a leírt szólamok azonos 

frazeálással való megszólaltatása, intonációs eltérések áthidalása stb.), 

- az "élő", vagyis nem music minus one típusú zenekari kíséret megtapasztalására, 

a szolisztikus rögtönzés ilyen jellegű kísérettel való gyakorlására. 

A fentiek lehetőséget nyújtanak az arra alkalmas növendékeknek, hogy később 

professzionális együttesekben játszhassanak. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendék 

- ismerje meg a leggyakoribb jazz-hangszerek jellegzetességeit, a combo-játékban 

betöltött szerepköreit, 

- ismerje meg és tudatosítsa a combo-játék alapelveit, a ritmus-szekció működését, 

a szólisták feladatait, 

- legyen tisztában a jazz kiszenekari formációival, az alapvető játékmódokkal, 

- rendelkezzen a combo-játékhoz szükséges hangszeres tudással, improvizációs 

technikával, tempó-érzékkel, stílusismerettel, beilleszkedési képességgel, 

- rendelkezzen megfelelő lapról olvasási készséggel, 

- legyen képes leírt szólamát helyes tempóban, stílusban, megfelelő frazeálással és 

dinamikával eljátszani (vonatkozik ez a combo-játékra is, de elsősorban a 

nagyzenekari játékra, ha az intézményben esetleg big-band működne), 

- rendelkezzen megfelelő koncentrálóképességgel, tudjon egyidejűleg figyelni a 

saját és muzsikustársainak játékára. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

- a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zeneiskolai 

tanulmányaik során képessé válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene 

aktív (öntevékeny) művelésére, 
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- legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak 

hangszert, illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb 

intenzitással képesek hangszeres tanulmányokat folytatni. 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai: 

- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

részletesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb 

tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a növendékeket 

- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

- aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a növendékben, melynek segítségével a 

későbbiekben a zene bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a növendéket minden újdonság iránt, a kortárs 

zenében (és társművészetekben). 

Fejlessze a növendékek esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A növendékek mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti 

stíluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek 

jellegzetes tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben 

rögzítse a szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, 

szerkezetének, a csoport összetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

 

 

 

 

 

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget 

nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú 
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fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, 

ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. 

Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, 

improvizációs képességét, készségét. 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai 

fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a 

szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és 

különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges 

tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek 

megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára 

életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 

Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési 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. 

Az alapfokú táncművészeti képzés struktúrája 

Balett tanszak 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

10. 

 Klasszikus balett      2  2  3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 

 3-

4 
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 Balett-előkészítő 

gimnasztika 

 3  3  2  2                 

 Népi gyermekjáték  1  1                     

 Tánctörténet                  1  1     

 Szabadon 

választható tantárgy 

         1  1  1  1  1  1     

 Köt. vál. tant.          1  1  1  1      1-

2 

 1-

2 

 Összesen  4  4  4  4  4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

 4-

6 

A tanszak tantárgyai 

Kötelező tantárgyak: 

- Klasszikus balett 

- Balett-előkészítő gimnasztika 

- Népi gyermekjáték 

- Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- Néptánc 

- Társastánc 

- Modern-kortárs tánc 

Szabadon választható tantárgy: 

A tanszak bármely az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

 

Modern-kortárs tánc tanszak 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 év 

Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  

Előképző 

 Alapfok  Továbbképző 

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

10. 

 Modern tánc 

tantárgyak 

                        

 Táncelőkészítő 

gimnasztika 

 4  4                     

 Esztétikus 

testképzés 

     4  4                 

 Jazz-technika          4  4  4  4         

 Graham-technika                  1-

2 

 1-

2 

    

 Limón-technika                      1-

2 

 1-

2 

 Kontakt-technika                  1-  1-     
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2 2 

 Modern jazz-

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 

 Kortárs tánc 

tantárgyak 

                        

 Kreatív 

gyermektánc 

 2  2  2  2                 

 Kortárs tánc 1          4  4  4  4         

 Kortárs tánc 2                  1-

2 

 1-

2 

 1-

2 

 1-

2 

 Graham- vagy 

Limón-technika 

                 1-

2 

 1-

2 

    

 Kontakt technika                  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 

A tanszak tantárgyai 

A modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók 

megismerkedhetnek az igen összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató 

modern-kortárs tánc világával. 

Az intézmények a modern tánc, illetve a kortárs tánc oktatása közül a saját 

lehetőségeik alapján választhatnak. 

Kötelező tantárgyak: 

Modern tánc 

- Táncelőkészítő gimnasztika 

- Esztétikus testképzés 

- Jazz-technika 

- Graham-technika 

- Limón-technika 

- Kontakt-technika 

- Modern jazz-technika 

- Improvizáció 

- Kompozíció 

- Tánctörténet 

Kortárs tánc 

- Kreatív gyermektánc 

- Kortárs tánc 1. 

- Kortárs tánc 2. 

- Graham-technika 

- Limón-technika 

- Kontakt-technika 
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- Improvizáció 

- Kompozíció 

- Tánctörténet 

 

 

 

 

 

 

Néptánc tanszak 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

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: 
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- Népi ének 

- Folklórismeret 

- Tánctörténet 

- Kinetográfia 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

 

 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 

Klasszikus balett tanszak 

A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát 

igénylő, fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. 

A tanszak feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

- mozgásszerveinek a funkcióját, 

- a különböző mozgásformák összekötését, 

- a klasszikus balett lépésanyagát, 

- a táncstílusok sokféleségét, 

- a különböző tánctechnikák mozgásformáit, 

- a tánc történetét. 

Fejlessze a tanuló 

- technikai adottságait, 

- mozgásemlékezetét, 

- testi-lelki teherbírását, 

- tér- és formaérzékét, 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- koordinációs készségét, 

- dinamikai különbségek iránti érzékét, 

- előadási készségét, 

- a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

- magabiztos fellépését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a tánc iránti szeretetet, 

- az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, 

- az önkontrollt és annak tudatos használatát, 

- a rendszeres munka igényét, 

- a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

- a gondolkodás szükségességének tudatát, 

- a művészetek iránti nyitottságot. 

Ösztönözze a tanulót 

- az igényes munkára, 

- a színházi táncesemények látogatására, 

- alkalmi eseményeken való szereplésre, 

- az érzelmi nyitottságra, 

- az egészséges életmódra, 

- külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. 

Adjon teret a tanuló 
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- fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját 

- akaratát, 

- ízlését, személyiségét, 

- alkalmazkodó képességét. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a kar- és lábpozíciókat, 

- a klasszikus balett alapelemeit, 

- a tanult tananyag szakkifejezéseit, 

- a szakkifejezések jelentését. 

Legyen képes 

- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

- a kombinációk használatára, 

- a zene és a tánc összhangjának betartására, 

- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

Történelmi társastánc 

A tanuló ismerje 

- a XIX. századi társastáncok alaplépéseit, 

- a XVII. századi Menüett lépéssorát, 

- a rokokó Gavotte stílusát, 

- a tanult táncokat. 

Legyen képes 

- a tanult lépések bemutatására, 

- az elsajátított történelmi társastáncok előadására. 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a dunántúli ugrós alapmotívumait, 

- a szatmári motívumok figuráit, 

- a széki négyes és csárdás lépéseit, 

- a táncokhoz tartozó dalokat, 

- a tájegységek földrajzi helyzetét. 

A tanuló legyen tisztában 

- a néptánc elemeinek és motívumainak felépítésével. 

Legyen képes 

- az ismert motívumok felhasználásával improvizálni. 

Modern-kortárs tánc 

A tanuló ismerje 

- a modern tánctechnikák jellegzetes lépésanyagának alapjait, 

- speciális koordinációját, a testközpont szerepét, 

- a rögtönzés játékszabályait. 

Legyen képes 

- az elsajátított tananyag stílusos előadására, 

- a klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadására. 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 
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Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

- a tanult tananyagot, 

- a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, 

- a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait. 

Legyen képes 

- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

- a kombinációk szolisztikus előadására, 

- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

Társastánc 

A tanuló ismerje 

- a magyar úri báli tánc lépéseit, 

- a modern társastánc alapelemeit. 

Legyen képes 

- a viselkedésformáknak megfelelően a különböző társastáncok bemutatására. 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit, 

- a páros forgók technikáit, 

- a dunántúli és a szatmári táncrendet. 

Legyen képes 

- a tanult táncok stílusos előadására. 

Modern-kortárs tánc 

A tanuló ismerje 

- a modern és kortárs tánc térszemléletét, 

- a dinamikai változatok kifejező erejét, 

- a Graham-, Limón-, Modern jazz-, Kontakt-technika lépésanyagát, sajátosságait, 

- az improvizáció és kompozíció szabályait, 

- a kapcsolatteremtés lehetőségeit a mozgásban. 

Legyen képes 

- az elsajátított technikák lépésanyagainak gyakorlatsorokban történő 

bemutatására, 

- rövid kompozíciók létrehozására, meggyőző, stílusos előadására, 

- kapcsolatteremtő improvizációra. 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

 

 

Modern-kortárstánc tanszak 
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A modern-kortárs tanszak célja: a modern és kortárs tánctechnikák megismerése 

és az előírt tananyag elsajátítása mellett, a személyiség fejlődése, az önálló, 

kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakulása. 

A tanszak feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a modern-kortárs 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, 

- kreativitását, 

- tér- és formaérzékét, 

- előadói készségét, 

- személyiségét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- a modern-kortárs táncművészetek 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, 

- a tánc- és színházi események látogatására, 

- az érzelmi nyitottságra, 

- az egészséges életmódra. 

Adjon teret a tanuló 

- fantáziájának kibontakozására, 

- a kreativitás megnyilvánulására, 

- az improvizációs készség kibontására. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Kreatív gyermektánc 

A tanuló ismerje 

- testrészeinek irányított mozgását, 

- a test térben való mozgáslehetőségeit, 

- az alapvető kapcsolatteremtő formákat. 

Legyen képes 

- a csoportos munkában való aktív, kreatív, fegyelmezett közreműködésre, 

- a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára, 

- kapcsolatteremtő improvizációra. 

Esztétikus testképzés 

A tanuló ismerje 
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- 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. 

Kortárs tánc 1. 

A tanuló ismerje 

- a tér, ritmika, dinamika használatát, 

- a kapcsolatteremtés technikáit, 

- a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját. 

Legyen képes 

- a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a kombinációk használatára, 

- kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására. 

Jazz-technika 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika mozgásanyagát, 

- a kontrakció és release tudatos használatát, 

- a technika stílusát, előadásmódját. 

Legyen képes 

- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan 

bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etűdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 

Kortárs tánc 2. 

A tanuló ismerje 

- a tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát, 

- a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, 

- a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját. 

Legyen képes 

- a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, 

- a kombinációk használatára, 

- kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására, 

- személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésre. 

Graham-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- speciális gerinchasználatát, 

- a kontrakció 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 lehetőségét, 

- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 

Legyen képes 
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- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

- azok kombinálására, 

- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy 

koreográfia meggyőző előadására. 

Kontakt-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika tanult mozgásanyagát, 

- improvizációs és kombinációs lehetőségeit. 

Legyen képes 

- a gördülékeny és puha izomtónus és föld használatra, 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívására, 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára. 

Modern jazz-technika 

A tanuló ismerje 

- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, 

- a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Legyen képes 

- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra, 

- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére. 

Improvizáció 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika gyakorlatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait. 

Legyen képes 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára. 

Kompozíció 

A tanuló ismerje 

- a tanult technika témaköreit, feladatait, 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és 

sajátosságait. 

Legyen képes 

- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására, 

- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra, 

- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára, 

- önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére. 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát, 

- a táncművészet kimagasló alapműveit, 

- a nagy egyéniségeinek munkásságát, 

- az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

- a táncművészetek iránti érdeklődésre. 

 

 

 

Kötelezően választható tárgyak 
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Néptánc tanszak 

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, 

- 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, 
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- 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. 

Követelmények az alapfok 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, 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), 
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- 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. 

 

 

 

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

Az alapfokú színművészeti-bábművészeti képzés célrendszere és funkciói 

1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés 

lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a 

művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a 

tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

2. A képzés lehetővé teszi a színművészet területén 
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- 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. 

 

Általános fejlesztési követelmények 

A színművészet területén 

Készítse fel a tanulókat 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a 

szerepalkotás során, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- 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. 
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A képzés struktúrája 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

A képzés tanszakai 

- Színjáték tanszak 

- Bábjáték tanszak 

 

Óraterv (óraszámok heti bontásban) 

Színjáték tanszak 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképz

ő 

Alapfok Továbbképző 

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

10. 

 Főtárgy                         

 Drámajáték  2  2  2  2  2  2  2  2  -  -  -  - 

 Színjáték  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  3  3 

 Kötelező 

tantárgyak 

                        

 Beszédgyakorlatok  -  -  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 1  1  -  - 

 Mozgásgyakorlatok  -  -  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 1  1  -  - 

 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 táblázatok Összesen rovatában az első számok a minimális 

óraszámra, míg a második helyen szereplő dőlt számok a szakmai program optimális 

teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 

 

 

A képzés tantárgyai 

Színjáték tanszak 

 

Főtárgy: 

- drámajáték (2)  +(1-6. évfolyam) 

- színjáték (7-10. évfolyam) 
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Megjegyzés: A főtárgy neve ott és akkor változik, amikor színjáték nevelésben való 

felhasználása - a drámai-színházi nevelés - mellett hangsúlyossá válhat a színházi 

(technikai) képzés. 

 

Kötelező tantárgyak: 

- beszédgyakorlatok (1-8. évfolyam)  

- mozgásgyakorlatok (1-8. évfolyam) 

Kötelezően választható tantárgyak 

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) 

 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

Drámajáték 

A tantárgy tanításának célja 

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, 

képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a 

tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa 

önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül 

segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. 

A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a 

színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül 

tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára, 

- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben, 

- érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív 

alkalmazására, 

- érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 

- tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 
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- kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 

- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésre, a tér kreatív használatára, 

- egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban, 

- különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek verbális, 

vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel 

történő kifejezésére, 

- összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák 

együttes alkalmazásán keresztül, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik, 

gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében. 

Ismerjék 

- a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát, 

- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztáruk 

ezirányú fejlettségének mértékét, 

- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztáruk ez irányú fejlettségének mértékét, 

- figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett 

feladatvégzés feltételeit, 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a 

szerepjátékok során és az improvizációkban, 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, 

használatuk lehetséges módjait, 

- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaikkal és másokkal való 

kapcsolatukban, 

- az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban, 

- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 

- összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, 

illetve a szerepjáték adta lehetőségeit, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját 

ötleteik, gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében. 

Színjáték 

A tantárgy tanításának célja 

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet - ezen belül is 

elsősorban a színjáték - iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a 

színjátékon keresztül történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, 

valamint a színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére. A főtárgy oktatása 

során törekednünk kell arra, hogy a munkát a lehető legnagyobb mértékben a tanulók - 

többségükben tizenéves fiatalok - adottságaihoz és képességeihez igazítsuk; ne 

feledkeznünk meg arról, hogy nem felnőtt színinövendékekkel, hanem kamaszkorú 

fiatalokkal dolgozunk. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a képzéssel 

szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelmények. Éppen 

ellenkezőleg: a színjáték főtárgy tanításán keresztül a tanárnak arra kell törekednie, 

hogy a fiataloknak a színházi és színjátékos ismereteket a számukra legérvényesebb és 

leghatékonyabb módon közvetítse. 

Követelmények 
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A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

- színházi improvizációra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a 

valóságot. 

Ismerjék 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

- a szöveg- és előadáselemzés szempontjait és módszereit, 

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

 

 

 

 

 

 

Kötelező tárgyak 

Beszédgyakorlatok 

A tantárgy tanításának célja 

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük 

oldottá, természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és a 

képességeiknek megfelelően - dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt - 

könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében, 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát, 

- a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és a 

saját beszédükben. 

Ismerjék 

- a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

- légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan 

sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel, 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 

- az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 

- az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 
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A tantárgyi program elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

- dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak 

alkalmazására. 

Ismerjék (az előbbieken kívül) 

- a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 

- a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 

- szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit. 

Mozgásgyakorlatok 

A tantárgy tanításának célja 

- a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma- vagy színjáték 

foglalkozásokon történő részvételre, 

- alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása 

és elméleti megismertetése, 

- a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve 

koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén, 

- az esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve 

tartózkodás megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 

- a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során, 

- általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

Ismerjék 

- a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

- a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

- a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 

A tantárgyi program elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, 

körültekintő levezetésére. 

Ismerjék 

- a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat, 

- a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

Bábjáték 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók a bábjátékot mint komplex kifejezési formát ismerjék meg - a bábkészítés, 

a bábmozgatás, a (színpadi) játék stb. szintéziseként. Az 1-2-3. évfolyamokon az 

egyszerű mozgatási és színpadtechnikai módok megismerése és azok játékos 

alkalmazása a cél, míg a 4. évfolyamokon a kísérletező, kutató munka és a nagyobb 

technikai tudást igénylő, esetleg bemutatóval végződő felkészülés a jellemző. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására, 

- színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 
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- a partnerekkel való alkotó együttműködésre, 

- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására, 

- önálló feladatmegoldás esetén megindokolni témaválasztásukat és a technikai 

megoldás melletti döntésüket, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezetni. 

Ismerjék 

- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait, 

- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, 

- az alapvető bábszínpadi konvenciókat, 

- az alapvető szakkifejezéseket, 

- a főbb báb- és színpadtechnikákat. 

Tánc- és mozgásszínházi tréning 

A tantárgy tanításának 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 elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 

- karakterábrázolásra a mozgás eszközeivel, 

- mozgásimprovizációra, az improvizáció esetleges rögzítésére. 

Ismerjék 

- az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket. 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- a különböző tánc- és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására, 

- színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban, 

- tánc- és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére, 

- rendezői instrukció követésére - az adott szituáció mozgásban történő megoldására. 

Ismerjék (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. 

Színházismeret 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül a következők megvalósítására nyújt 

kiemelt lehetőséget: 

- minél több élő és felvett színházi előadás megtekintésére, 
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- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítésére. 

A tanszak általános célkitűzéseinek szellemében a tantárgy teremtsen lehetőséget 

arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká váljanak. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- annak felismerésére, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások 

befolyásolják, 

- a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre 

támaszkodva megfogalmazni, 

- a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás legfontosabb 

sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására, 

- a mások által készített előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) adaptálni, 

- a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságainak leírására, 

- az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a színházi 

előadás általánosabb problémáival. 

Ismerjék 

- azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy-egy értékes előadás létrejön 

- a legfontosabb „színházi mesterségeket”, 

- az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói 

folyamatban, 

- azt, hogy saját tevékenységüknek hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás 

hatásmechanizmusában, 

- a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyenek tudatában annak, hogy ezek 

az elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői 

élményt, 

- a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit. 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- felismerni egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeit, ezek sajátosságait, 

felhasználási, kapcsolódási módját, 

- a színházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) 

konvenciórendszer szerint vizsgálni, értékelni, 

- a megismert fogalmi készletet saját csoportjuk színházi tevékenységére is 

alkalmazni, azaz a saját munkájuk során felmerülő problémákra elméletileg is 

reflektálni, 

- egy-egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek 

leírásától, összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezésig. 

Ismerjék (az előbbieken kívül) 

- a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 

- a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb 

sajátosságait, felhasználási lehetőségeit, 

- a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok 

meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi 

konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való 

összefüggéseiket, 

- az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a 

nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 
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KÖZÖS TANTÁRGYAK 

Vers- és prózamondás 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tantárgy megismertesse a tanulókkal 

- azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, 

műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, melyek a mindenkori tanulók érdeklődésére 

számot tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, 

- azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs 

folyamatokat, melyeknek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének 

megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez, 

- a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, melyek 

tudatos működtetésével a hallgató a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a 

megszólaltatott művet, 

- a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles 

teljesítményét, 

- a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 

- a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 

- a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 

- a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit, 

továbbá ösztönözze a tanulókat arra, hogy 

- műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot 

komponáljanak, 

- faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén 

bennük, 

- próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó 

versenyeken, 

- vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai 

gyakorlatozásokon, 

- járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra, s keressék 

az alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videot hallgassanak, nézzenek. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- alkalmazni a légző, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat, 

- alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeit, hogy az olvasás 

során megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a hallgatóknak, a 

közönségnek, 

- a szövegelemzésre és annak megfogalmazására, miért fontos nekik a választott 

alkotás, és mit kívánnak azzal üzenni a befogadónak, 

- előadni kb. 20 szabadon választott művet, önállóan és verskompozícióban is (verset 

és prózát - népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi 

alkotásokból válogatva), 

- egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értelmezni. 

Ismerjék 

- azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, melyeknek segítségével képesek 

megfejteni a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket, 

- a lírai és az epikus művek előadásmódjai közötti különbségeket (azok érzelmi-

gondolati és eseményes-cselekményes voltának függvényében), 

- azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, melyeket az előkészület stádiumában 

játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, 
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- ismerjék a hatásos előadói beszéd komponenseit, tudjanak ilyet készíteni és 

elmondani. 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- megfogalmazni szóban és írásban, hogy az adott mű megírására miféle gondolati, 

érzelmi szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű 

tolmácsolására, 

- újabb műveket megszólaltatni, 

- megalkotni szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjátékukat, továbbá partner 

segítségével pódiumi térbe helyezni azt (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint). 

Ismerjék (az előbbieken kívül) 

- a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyenek képesek azokat 

alkalmazni saját szerkesztői, rendezési gyakorlatukban, 

- a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartás-játék összetevőit, s mindezek 

alkalmazási lehetőségeit, módjait, 

- a szertartás-színház jeles hivatásos és amatőr produkcióit. 

Kreatív zenei gyakorlat 

A tantárgy tanításának célja 

- elfogulatlan, felszabadult, ugyanakkor kritikus zenei légkör teremtése, az ösztönös 

zenei tehetség kibontakoztatása, zenei készség és széles tájékozottság megteremtése, 

- az érzés- és gondolatvilág szavakkal nem megfogalmazható rétegeinek kifejezésre 

juttatása, 

- a zenének, mint szavak fölötti hangzó nyelvnek, sajátos összetevőinek 

megismertetése, 

- a zenei nevelés egyik fő területeként olyan készenléti állapot megteremtése 

(elsősorban folyamatos ismétlődő gyakorlatok útján), amely hozzásegít a próbához 

szükséges elmélyült, koncentrált állapot eléréséhez, 

- a zenei nevelés másik fő területeként tulajdonképpeni zenei képzés, amely az évek 

során a növendéket képessé teheti maradandó zenei értékek befogadására, 

reprodukálására, illetve ezen zenei megnyilvánulási formák újrafogalmazásával 

kreatív zenei tevékenységek folytatására. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a tiszta, kifejező, karakteres éneklésre, 

- könnyű, három- és négyszólamú művek eléneklésére (kotta segítségével), 

- egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére, 

- meghatározott stílusban dallamot improvizálni. 

Ismerjék 

- a magyar népszokások dallamanyagát, 

- a főbb zenei stílusokat. 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- a különböző népzenei dialektusok szerinti előadásmódra, 

- nehezebb, polifón vokális művek eléneklésére (kotta segítségével), 

- bonyolultabb ritmuskíséret rögtönzésére, 

- megtervezni egy szituáció hangeffektusait, 

- hangokat, hangszereket felhasználni egy hangulat, kép megteremtése érdekében, 

- egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni (hangaláfestés konvenció). 

Ismerjék (az előbbieken kívül) 
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- a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket, 

- a XX. század főbb zenei irányzatait, 

- az egyszerűbb, házilag is elkészíthető hangszereket. 

Beszédtechnika 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy megismertesse a tanulókkal a beszéd elméleti 

alapjait, a magyar nyelv hangzásának követelményeit. A technikai és kommunikációs 

gyakorlatok segítségével alakítson ki tiszta, érthető és élvezhető beszédállapotot. 

Beszédhallásuk és -elemző képességük fejlesztésével tegye alkalmassá a tanulókat 

szóbeli kifejezőképességük fejlesztésére és az elért beszédállapot megőrzésére. 

Produkciós helyzetben tanulók a beszédet célszerűen és magas színvonalon 

használják. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására, 

- a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt, 

- verseket, prózai anyagokat, szöveges színpadi feladatokat igényesen, 

színvonalasan megoldani. 

Ismerjék 

- a lazító és a koncentrációs gyakorlatokat, 

- a szöveg nélküli és a szöveges légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat, 

- a fejlesztő és a szinten tartó beszédgyakorlatokat, 

- a hangsúlyszabályokat, 

- a hanglejtés változatait. 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- a helyes színpadi beszédre bármilyen szerephelyzetben, 

- a szöveges feladataikat jó technikával, sokszínű kifejezőeszközökkel elmondani, 

- mondanivalójukat célszerűen és élvezhetően elmondani. 

Ismerjék (az előbbieken kívül) 

- a korrekciós beszédgyakorlatokat, 

- a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait, 

- a gyakori beszédhibákat és a beszéd ritmusának zavarait, 

- a főbb dialektusokat, 

- a kifejezés nem szóbeli eszközeit, 

- a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit (szünet, váltás, hangsúly, 

hangszín). 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
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1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja 

lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi 

fogékonyság - alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi 

műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, 

eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak 

a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a 

gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének gyakorlatára. 

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és 

iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt 

fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 

képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a 

tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a 

tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és 

továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók 

életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, 

szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a 

nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet 

műfaji sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse 

fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 
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- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

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

felfedezésére, 

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

befogadására, 

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

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

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

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv 

 
Tantárgy Évfolyamok 

 
 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 

tantárgy 
  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: 
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- Rajz-festés-mintázás 

- Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

- Média: fotó-videó 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, 

kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok 

bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti 

alapozást. 

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével 

ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú 

tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől 

függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek 

megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok 

óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, 

táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 
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ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS HELYI TANTERVE 

 

 

 

 

ZENEMŰVÉSZET 

 

 

 

 

A tanszakok évfolyamonként minimum tanterve, a művészeti alapvizsga és záróvizsga 

anyaga. 

 

 

 

ZONGORA  

 

 

1. osztály: 

 

Javasolt tananyag:  

- Zongora iskola I. (Komjáthyné féle) 

- Bartók: Mikrokozmosz 

- Teöke: Válogatott etüdök I. 
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Technika kialakítása (karos ejtés, legato) pentachordokon 

 

Félévi meghallgatás anyaga: 1 szabadon választott mű 

 

Év végi meghallgatás anyaga: 3 különböző jellegű darab, évi végzendő anyag kb 30 db 

 

 

2. osztály: 

 

Javasolt tananyag: 

1. félév: Zongora iskola I.  80-116. gyak. válogatva 

2. félév: Zongora iskola II.  Magyar szerzők 

 Klasszikusok 

 Karakterdarabok 

 Négykezesek  

 Etüdök 

 Etüd: Teöke II. 

 

Félévi meghallgatás anyaga: 1 szabadon választott mű 

 

Évvégi meghallgatás anyaga: 3 különböző stílusú darab 

 

Skála 1 oktávon 3 #, 3b; évi végzendő anyag kb 16 db 

 

3. osztály: 

 

Javasolt tananyag: 

1. félév: Zongoraiskola II.  

 Szonatinagyűjtemény 

 Gyermek Mozart 

 Bartók: Mikrokozmosz 2-3. 

 Schumann: Jugendalbum 

 Csajkovszkij: Jugendalbum 

 Bartók: Gyermekek I-II. 

 Bach: Notenbuchlein 

 Kurtág: Játékok 

 Majkapar, Prokofjev, Kubalevszki 

Skála: 3# 3b, 2 oktáv 

 

Félévi meghallgatás: 1 szabadon választott mű (szonatina, Bach, Bartók, romantikus 

válogatva 

Év végi meghallgatás: 3 különböző stílusú darab, évi végzendő anyag 16 darab 

 

 

4. osztály: 

 

Javasolt tananyag:  ua. mint a 3. osztály 

 

Műveknek megfelelő billentésmód kialakítása 

Skála 4# 4b, Hármashangzat felbontás 

Félévi meghallgatás: 1 szabadon választott mű 

Év végi meghallgatás: 3 különböző stílusú darab, évi végzendő anyag 16 darab 
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5. osztály: 

 

Javasolt tananyag:  ua, mint a 3. és 4. osztály 

  Chopin: Mazurkák 

  Weiner 

  Händel 

  Schubert 

  Bartók: Mikrokozmosz IV. 

  Soproni: Jegyzetlapok 

  Bartók: 10 könnyű zongoradarab 

  Bach: 18 preludium 

Skála 5# 5b, dúr moll 

Hármashangzat felbontások 

Évi végzendő anyag 12 darab 

6. osztály: 

 

Javasolt tananyag: lsd. 5. osztály 

  Haydn szonatina 

  Scarlatti szonatina 

  Mozart szonatina 

  Teöke V-VI. kötet 

Skála 6# 6b 

Ellentétes skálák 

  

Félévi meghallgatás: 1 szabadon választott mű 

 

Év végi vizsga: 3 különböző stílusú mű 

Évi végzendő anyag 12 darab 

 

 

Továbbképző I-IV. 

 

Ajánlott anyag:  Klasszikus szonáta tétel 

 Pl: 15 könnyű szonáta 

  Haydn szonáta 

  Clementi szonáta 

  Hoffman szonatinák 

  Cshumann Kindersehnen 

  Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

  Liszt: Zempléni etüdök 

  Chopin: Mazurkák, prelüdök 

  Debussy 

  Kodály 

  Válogatva 

 

Félévi beszámoló: 1 szabadon választott mű 

 

Év végi vizsga: 2 szabadon választott mű 

 

„B” tagozat: minden vizsgán „A” tagozat + egy mű



 172 

HEGEDŰ  

1. o. 

40 gyakorlat és 4 előadási darab 

Felhasználható kottaanyag: Hegedűiskola I. (Sándor-féle v. Dénes-féle) 

 

2. o. 

30 gyakorlat és 5 előadási darab 

Felhaszn.:  Hegedűiskola I. II.  

  Kis előadási darabok /Dénes-Mező/ 

  Előadási darabok /Zaharina/ 

 

3. o. 

25 gyakorlat és 5 előadási darab 

Felhaszn.:  Hegedűiskola III. 

  Alte Meister I. 

  Barokk táncok 

  Wohlfahrt: 60 gyakorlat 

 

 

4. o. 

20-20 gyakorlat a Sándor-féle Hegedűiskola IV./A és IV./B kötetéből, vagy a Dénes-féle 

Hegedűiskola összevont III. IV. kötetéből és 5 előadási darab 

Felhaszn.:  Alte Meister II. 

  Kayser-etűdök I. 

  Wohlfahrt: 60 gyakorlat 

  Bloch: Hangsoriskola 

  Sevcik: Ujjgyakorlatok 

 

 

 

5. o. 

Újabb 40 gyakorlat az előző évfolyamban megjelölt Hegedűiskola kötetekből és 5 előadási 

darab – köztük lehet Koncert-tétel is. 

Felhaszn.:  Kayser-etűdök I. II. 

  Danela op. 68. etűdök 
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  Rieding-koncert 

  Küchler-koncert 

  Vivaldi-koncert 

  Seitz-koncert 

 

6. o.  

Összesen 7 darab etűd és 5 előadási darab – köztük lehet koncert-, vagy szonáta-tétel is. 

Felhaszn.:  Dancla op. 68. etűdök 

  Kayser-etűdök II. 

  Mazas-etűdök I. Remekművek bármelyik kötete 

  Alte Meister II. III. Barokk-, vagy klasszikus szonáta-kötetek 

  Egyéb előadási darab-, vagy kamarazene-gyűjtemény 

 

 

I.TK. 

Összesen 6 darab etűd és 4 előadási darab – köztük lehet koncert-, vagy szonáta-tétel 

Felhaszn.:  Feigerl-etűdök I. 

  Mazas-etűdök I. 

  Dont op. 38. I. 

  Szonáták, előadási darabok, koncertek, kamarazene 
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GORDONKA  
 

 

 

ELŐKÉPZŐ 

Ajánlott irodalom: Suzuki: I. gordonkaiskola 

   Pejtsik: Gordonka ABC 

   Gárdián: Gordonkaiskola 

Minimális végzett anyag: - 40 gyakorlat, gyermekdal 

     - D-dúr skála 

 

1. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola I. 

   Pejtsik: Gordonka ABC 

   Gárdián: Gordonakiskola 

   Friss: Gordonakiskola I. 

Minimális végzett anyag: - 40 gyakorlat, gyermekdal, darab 

- D-dúr, G-dúr, C-dúr skála 

 

 

2. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola I-II. 

   Pejtsik: Gordonkaiskola 

   Gárdián: Gordonkaiskola 

   Friss: Gordonkaiskola I-II. 

Minimális végzett anyag: - 30 gyakorlat, előadási darab 

- 2 b - 3 #-ig skálák 

 

 

3. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola II. 

   Friss: Gordonkaiskola II-III. 

   Lee: 40 könnyű gyakorlat 

   Popper: 15 könnyű gyakorlat 



 175 

Minimális végzett anyag: - 30 gyakorlat, előadási darab, duó-trió 

 - 2 b - 3 #-ig skálák 

 

 

4. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola II-III. 

   Friss: Gordonakiskola III-IV. 

   Popper: 15 könnyű gyakorlat 

   Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlat 

Minimális végzett anyag: - 25 gyakorlat, előadási darab, kamaraanyag 

- barokk v. klasszikus tánctétel, romantikus előadási    darab 

 

 

5. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola III-IV. 

   Friss: Gordonkaiskola IV. 

   Popper: 15 könnyű gyakorlat 

   Dotzauer: 113 gyakorlat I. 

   Grützmacher: 12 etűd op. 72. 

   9 korai barokk szonáta 

Minimális végzett anyag: 20 gyakorlat, előadási darab, kamaraanyag 

    - barokk szonáta tétel, romantikus darab 

6. osztály 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola IV-V. 

   Friss: Gordonkaiskola V. 

   Lee: 40 dallamos etűd op. 31. I. 

   Grützmacher: 12 etűd op. 72. 

   Dotzauer: 113 gyakorlat I-II. 

   9 korai barokk szonáta 

   7 szonatina 

Minimális végzett anyag: - 15 gyakorlat, barokk szonáta-tételpár, barokk v.    

 klasszikus concerto tétel, előadási darabok,      

 kamaraanyag 
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Továbbképző I-IV. 

Ajánlott irodalom: Suzuki: Gordonkaiskola V-VII. 

   Lee: 40 Melodikus etűd II. op. 31. 

   Franchomme: 12 etűd op. 35. 

   Kummer: 10 melodikus etűd op. 57. 

   Dotzauer: 113 gyakorlat II-IV. 

   Jákó: Hüvelykujj-gyakorlatok 

Minimális végzett anyag: - Évente 15 gyakorlat, barokk vagy klasszikus szonáta 

    versenymű, előadási darabok 

    kamaraanyag 

 

 

 

FURULYA 

 

 

Előképző  

 

Helyes testtartás kialakítása. Helyes levegővétel gyakorlása. Helyes hangindítás. Egész, fél, negyed, 

nyolcad ritmusértékek és szüneteik. 2/4,  3/4, 4/4-es ütemek. Módosítójelek, ismétlőjelek. 

Gyermekdalok, népdalok g’, á’, h’, c”, d” hangokon. 

 

Felhasználható irodalom: 

Lőrincz László-Paragi Jenő: Furulya ABC 

Oromszegi Ottó:501 dal furulyára 

Béres János: Furulyaiskola I. 

1. osztály  

 

Éles ritmus, nyújtott ritmus, szinkópa. C-dúr skála. C’-é” hangok, és fisz’, fisz”,cisz’, cisz” 

módosított hangok. Gyermekdalok, népdalok. 50 dallam. 

 

Felhasználható irodalom: 

Lőrincz László-Paragi Jenő: Furulya ABC + zong.kíséret 

Oromszegi Ottó: 501 dal furulyára 

Béres János: Furulyaiskola I. 

Markovich Judit: Gradus a barokk furulyához + zong.kís. 

Bali János: Furulyaiskola I. 

Gryllus Vilmos: Karácsonyi dalok 

 

 

2. osztály  
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Tizenhatod ritmusok. Egy  kereszt, egy bé előjegyzés. C-, G-, F-dúr skálák. Kánon és duó. 50 

dallam. 

 

Felhasználható irodalom: 

Ld. 1.o. 

Béres János. Furulyaiskola II. 

Bali János: Furulyaiskola I-II. 

Perényi Péter-Perényi Éva: Kezdőknek, haladóknak, profiknak (Aulos) 

Oromszegi Ottó: A szorgos furulyás 

Czidra László: Furulyamuzsika + ZK 

Malina János: Furulyaduók 

 

 

 

3. osztály  

 

Kis nyújtott és kis éles ritmusok, nyolcadtriola. Tempójelzések. Két kereszt, két bé előjegyzés. C-

,G-,F-,D-,B-dúr skálák. Javasolt, ajánlott az altfurulya, fogása, kottaolvasása. 50 dallam. 

 

Ld. 2.o. 

Perényi Péter-Perényi Éva: Ír és skót dallamok + ZK  

Czidra László: Barokk etűdök szoprán furulyára 

 

 

 

 

4. osztály  

 

Trillák. 6/8, 7/8, 9/8-os ütemek. Duók, triók, társas zenélés. Altfurulya bevezetése, használata. 40 

dallam. 

 

Ld. 3.o. 

Barokk táncok (Z 13272) 

300 év fuvolamuzsikája - A nagybarokk (Z 13535) 

34 angol air altfurulyára 

Czidra László: Baroque Dances (Z 14276) 

Német szerzők művei két furulyára (Z 7461) 

17. századi olasz kamarazene (Z 14213) 

 

 

5. osztály  

 

Trillák. Triolák. Három kereszt, három bé előjegyzés. Válogatás különböző korok, stílusok, 

zeneszerzők műveiből. 

30 dallam. 

Ld.4.o. 

 

Arcangelo Corelli: á- moll szonáta + ZK 

B. Marcello 12 szonátája (Z 8958 
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6. osztály  

 

Trilák. Triolák. A C-,G-,F-,D-,B-,Á-,Esz-dúr és moll párok. Válogatás különböző korok, stílusok, 

zeneszrezők műveiből. 30 dallam.  

Ld.: 5. OSZTÁLY 

 

 

 

Továbbképző 

 

Harminckettedek. Trillák. Triolák. Az előképzőtől a 6. osztályig  tanultak ismétlése, alkalmazása, és 

fejlesztése. 

 

Ld.: 6. osztály 

 

 

 

FUVOLA 

 

Előképző 

 

Helyes testtartás. Helyes légzéstechnika. Helyes hangindítás, hangképzés. 

Platonov- 1-18-ig. 

 

Felhasználható irodalom 

Platonov: Fuvolaiskola 

1. osztály 

Skálák két kereszt, két bé-ig. Minimum 10 etüd válogatva. Minimum 5 előadási darab. 

 

Felhasználható irodalom 

Platonov: Fuvolaiskola 

Bántai-Kovács: Fuvolaiskola I. 

 

 

2. osztály 

 

10 etüd válogatva. 5 előadási darab. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld. 1.o. 

Jeney: Fuvolaiskola I. 

Köhler:Etüdök 

 

 

3. osztály 

 

Skálák három kereszt, három bé-ig. 10 etüd. 5 előadási darab. 
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Felhasználható irodalom 

Ld. 2.o. 

Bántai-Kovács: Fuvolaiskola II. 

Jeney: Fuvolaiskola II. 

4. osztály 

 

10 etüd válogatva. 5 előadási darab. Javasolt: kamarazene. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld.: 3. osztály 

 

 

5. osztály 

 

Skálák négy kereszt, négy bé-ig. 10 etüd. 5 előadási darab. Javasolt: kamarazene. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld.: 4. osztály 

 

6. osztály 

 

Skálák öt kereszt, öt bé-ig. 10 etüd. 5 előadási darab. Javasolt: kamarazene. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld.: 4. osztály 

 

 

Továbbképző 

 

Az előképzőtől a 6. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld.: 6. osztály 

 

 

 

KLARINÉT 

 

Előképző 

 

Helyes testtartás. Helyes légzéstechnika. Helyes hangindítás, hangképzés. 50 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Klarinét ABC 

 

 

1. osztály 

 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 40 gyakorlat válogatva. 2 előadási darab. 
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Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I. 

Kovács: Klarinétozni tanulni I. 

Rozanov: Klarinétiskola I. 

 

 

2. osztály 

 

Két kereszt, két bé előjegyzés. 40 gyakorlat. 2 előadási darab. 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I-II. 

Kovács: Klarinétozni tanulni I. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

 

 

3. osztály 

 

Három kereszt, három bé előjegyzés. 30 gyakorlat. 2 előadási darab. 

 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I-II. 

Kovács: Klarinétozni tanulni I-II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

 

 

 

 

 

4. osztály 

 

Négy kereszt, négy bé előjegyzés. Ajánlott a kamarazene. 30 gyakorlat. 2 előadási darab. 

 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola II. 

Kovács: Klarinétozni tanulni II. 

Rozanov: Klarinétiskola II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. 

 

 

Továbbképző 

 

Az előképzőtől a 4. osztályig tanultak megőrzése és fejlesztése. 

Felhasználható irodalom 

 

Ld.: 1-4. osztályig 
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SZAXOFON 

 

 

Előképző 

 

Helyes testtartás. Helyes légzéstechnika. Helyes hangindítás. 

Felhasználható irodalom 

 

Béres János Furulyaiskola I.  

Perényi Péter: Szaxofonmetod 

 

1. osztály 

Skála egy kereszt egy bé-ig. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom: 

Béres János: Furulyaiskola I-II. 

Perényi Péter: Szaxofonmetod 

Herrer: Szaxofoniskola 

 

 

2. osztály 

 

Skála két kereszt, két bé-ig. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom: 

Béres János: Furulyaiskola II-III. 

Perényi Péter: Szaxofonmetod 

Herrer: Szaxofoniskola 

 

 

3. osztály 

Skála három kereszt három bé-ig. 30 gyakorlat válogatva. 2 előadási darab. 

 

Felhasználható irodalom: 

Perényi Péter: Szaxofonmetod 

Schuster: Szaxofoniskola III 

 

 

4. osztály 

 

Skála öt kereszt, öt bé-ig. 20 gyakorlat válogatva. 4 előadási darab. Kamarazene javasolt. 

 

Felhasználható irodalom: 

Schuster: Szaxofoniskola IV. 

Berkes: Előadási darabok 

Bumeska: Etüdök szaxofonra 

 

 

Továbbképző 
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Az előképzőtől a 4.o-ig tanultak megőrzése és fejlesztése. 

Felhasználható irodalom: 

Ld.: ek.- 4. osztályig 

 

 

 

TROMBITA 

 

 

 

Előképző  

 

Helyes légzéstechnika. Helyes testtartás. Helyes hangképzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Colin: Gyakorlatok 

 

 

1. osztály 

 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Colin: Gyakorlatok 

 

 

2. osztály 

 

Két kereszt, két bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Colin: Gyakorlatok 

Krumpfer: Trombitaiskola 

 

 

3. osztály 

 

Három kereszt, három bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I-II. 

Krumpfer: Trombitaiskola 
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4. osztály 

 

30 gyakorlat válogatva. Kamarazene javasolt. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola II. 

Krumpfer: Trombitaiskola 

Colin: Gyakorlatok 

Arban: 

Clodomir: 

 

 

5. osztály 

 

Öt kereszt, öt bé előjegyzés. Kamarazene javasolt. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola III. 

Arban: 

Clodomir: II. 

 

 

6. osztály 

 

Öt kereszt, öt bé előjegyzés. Kamarazene javasolt. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

 

Varasdy: Trombitaiskola IV. 

Arban: 

Clodomir: II. 

 

 

Továbbképző  

 

Az előképzőtől a 6. osztályig tanultak megőrzése és fejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld.: ek. – 6. osztályig 
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KÜRT 

 

 

Előképző  

 

30 gyakorlat válogatva. 20 kantiléna. 15 felhang gyakorlat. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

 

 

1. osztály 

 

30 gyakorlat. 20 kantiléna. 20 felhang gyakorlat. C-dúr- a-moll skála. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

 

 

2. osztály 

 

30 gyakorlat. 15 kantiléna. 15 felhang gyakorlat. Skála két kereszt, két bé-ig. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

 

 

3. osztály 

 

30 gyakorlat.15 kantiléna. 10 felhang gyakorlat. Skála három kereszt, három bé- 

ig. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I-II. 

 

 

4. osztály 

 

30 gyakorlat. 15 kantiléna. 10 felhang gyakorlat. A négy év alatt tanult skálák. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II. 

 

Továbbképző  

 

Az előképzőtől a 4. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II. 
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HARSONA 

 

 

Előképző  

 

Helyes légzéstechnika. Helyes testtartás. Helyes hangképzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

 

1. osztály 

 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

 

2. osztály 

 

Két kereszt, két bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

 

 

 

3. osztály 

 

Három kereszt, három bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I-II. 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC 

 

 

4. osztály 

 

30 gyakorlat válogatva. Kamarazene javasolt. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 
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Továbbképző  

 

Öt kereszt, öt bé előjegyzés. Kamarazene javasolt. 30 gyakorlat válogatva. 

Az előképzőtől a 4. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

 

 

 

TUBA 
 

Előképző  

 

A törzshangok olvasása violin- és basszuskulcsban 

Helyes légzéstechnika. Helyes testtartás. Helyes hangképzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

 

1. osztály 

 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

 

2. osztály 

 

Két kereszt, két bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

 

3. osztály 

 

Három kereszt, három bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 
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Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

 

 

4. osztály 

 

30 gyakorlat válogatva. Kamarazene javasolt. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

D. Meschke: Tubaiskola 

 

 

 

 

Továbbképző  

 

Öt kereszt, öt bé előjegyzés. Kamarazene javasolt. 30 gyakorlat válogatva. 

Az előképzőtől a 4. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

D. Meschke: Tubaiskola 

 

 

 

GITÁR 

 

 

Előképző 

 

20 darab: 

5 gyermekdal „p”-újjal 

5 gyermekdal „m-i”újjal 

10 válogatott gyakorlat 

 

Felhasználható irodalom: 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.:Gitáriskola I. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 

 

1. osztály 

 

20 darab: 

5 gyermekdal „p”-újjal 
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5 gyermekdal „m-i”újjal 

5 kétszólamú darab 

5 könnyű arpeggio etűd 

 

Felhasználható irodalom: 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.:Gitáriskola I. 

Szendrey-Karper L.:  Gitárgyakorlatok I.  

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros Képeskönyv 

Sagreras: Gitáriskola I 

 

2. osztály 

 

20 darab: 

5 könnyű etűd 

5 kétszólamú népdal 

5 régi  zene 

5 könnyű klasszikus darab 

 

Felhasználható irodalom: 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I.II. 

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros Képeskönyv 

Sagreras: Gitáriskola I 

 

3. osztály 

 

20 darab: 

5 etűd 

5 régi zene 

10  különböző karakterű klasszikus darab 

 

Felhasználható irodalom: 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II. III. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok  III. 

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros Képeskönyv 

Sagreras: Gitáriskola 

 

 

4. osztály 

 

20 darab: 

5 etűd 

5 régi zene 

10  különböző karakterű klasszikus darab 

 

Felhasználható irodalom: 
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Nagy E.-Mosóczi M.:   Gitáriskola  III. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.V 

 

 

5. osztály 

 

15 darab: 

5 etűd 

5 régi zene 

5 klasszikus, romantikus, v. modern előadási darab 

 

Felhasználható irodalom: 

Nagy E.-Mosóczi M.:   Gitáriskola IV. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyak. IV-V-VI 

 

Válogatás: 

Klassiker der  Gitarre, 

Teuchert kötetek, 

 Aguado I. kötet, 

Sagreras: Gitáriskolák, 

 

6. osztály 

 

15 darab:  

5 etűd 

5 régi zene 

5 klasszikus, romantikus, v. modern előadási darab 

 

Felhasználható irodalom: 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV-V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyak.VI-VII-VIII 

Válogatás: 

Klassiker der  Gitarre, 

Teuchert kötetek, 

 Aguado I. kötet, 

Sagreras: Gitáriskolák, 

F. Sor  op.31., 35. stb.) 

Carcassi op. 60. , 

 

 

 

Továbbképző 

 

12 darab: 

Reneszánsz és barokk táncok 

Klasszikus és romantikus etűdök 

Komolyabb nehézségi szintű előadási darabok tetszőleges zenei korszakokból 

 

Felhasználható irodalom: 
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Nagy E.-Mosóczi M.:   Gitáriskola IV-V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyak.VI-VII-VIII 

Válogatás: 

Az előző évben felsoroltak, valamint 

válogatás az év végi vizsgára javasolt kiad- 

ványokból.  

 

 

Harmonika  

 

 

 

1. osztály 

 Bogár István: Harmonika iskola I. (kb. a 60 gyakorlatig). 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott gyakorlat. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű gyakorlat.  

 

2. osztály 

 

Skálák: 2#, 2b.  

 Bogár István: Harmonika iskola I. (a 60-100 gyakorlatig). 

 Czerny-Bartók Karola: Harmonikaetűdök. 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

3. osztály 

 

Skálák: 3#, 3b. 

 Bogár István: Harmonika iskola I. (függelék). 

 Bogár István: Harmonika iskola II. 

 Czerny-Bartók Karola: Harmonikaetűdök. 

 Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Handel kisebb zongoraműveiből. 

A legato, non legato és stacatto játékmódok fejlesztése. 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

4. osztály 

 

Skálák: 4#, 4b. A skálák tempójának fokozása, különböző ritmusvariációk. A légvezetés fejlesztése. 

 Czerny-Bartók Karola: Harmonikaetűdök. 

 Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Handel kisebb zongoraműveiből. 

 Bogár István: Szonatina-album. 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

5. osztály 

 

Skálák: 5#, 5b, hármashangzat felbontások, a kéztechnikai elemek gyorsítása, a hangszínváltók 

használata. Légszekrény-technikai elemek automatikussá tétele.  
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Kamarazene lehetőség szerint más hangszerekkel is.  

 Czerny-Bartók Karola: Harmonikaetűdök. 

 Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Handel kisebb zongoraműveiből. 

 Az ifjú harmonikás I-II. 

 Bogár István: Szonatina-album. 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

6. osztály 

 

Skálák: 6#, 6b, akkordok és hármashangzat felbontások, előre megtervezett légvezetés differenciált 

dinamika, valamennyi dinamikai tartomány használata, a hangszínváltók használata. 

 Czerny-Bartók Karola: Harmonikaetűdök. 

 Vas G. : Dallamos basszusetűdök válogatva.  

 Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Handel kisebb zongoraműveiből. 

 Az ifjú harmonikás I-II. 

 Bogár István: Szonatina-album. 

 Kardos-Veszprémi: Klasszikus és virtuóz darabok harmonikára. 

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

7-10. osztály 

 

Skálák: 6#, 6b, két oktávban, akkordok és hármashangzat felbontások. Pontos légszekrény váltás, 

megtervezett levezetés.  

Rendszeres kamarazene. Öt-hat különböző stilusú mű igényes előadása.  

Félévi meghallgatás anyaga: egy szabadon választott mű. 

Év végi vizsga anyaga: három különböző jellegű mű. 

 

 

 

Magánének  

A tagozat 

1. évfolyam: 

A helyes légzés megtanulása: mélylégzés, a levegő egyenletes áramoltatása. 

Helyes artikuláció kialakítása:- beszédtechnikai gyakorlatok, 

- szöveggyakorlatok. 

Tiszta intonáció megkövetelése. 

Rezonancia fejlesztése: pl. csukott szájjal való éneklés. 

Az év során- 4-5 magyar népdal, vagy történeti ének kísérettel, vagy kíséret nélkül 

- 2 virágének 

- 6 műdal (könnyű barokk és klasszikus) 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával: - egy szöveges gyakorlat (vers vagy 

 próza) 

- egy népdal, vagy virágének. 
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Év végén vizsga: - 2 népdal 

- 1 műdal (anyanyelven) 

2. évfolyam: 

Pontos és lágy hangindítás. 

Laza szájnyitás az áll leejtése által. 

Bő torokkal való éneklés. 

Rezonancia fejlesztése. 

Középfekvésű éneklés erősítése. A hangterjedelem bővítése. 

Vokális skálagyakorlatok éneklése is. 

Beszédtechnikai gyakorlatok: - színek mondása 

- erősség változtatása 

- pontos érthetőség. 

Legato éneklés. 

Az év során- 8 népdal, vagy népdalfeldolgozás 

- 8 műdal (barokk vagy klasszikus stílus) 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával: - egy népdal 

- egy műdal 

Év végén vizsga: - 1 népdal 

 - 2 műdal (különböző stílusban) 

3. évfolyam: 

A hangterjedelem bővítése. 

Technikai gyakorlatok a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítésére. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

Hosszabb frázisok éneklése. 

Az év során- 6 népdal (köztük egy nehezebb népdalfeldolgozás) 

 - 10 különböző stílusú műdal (köztük legalább 3 romantikus és 1  

XX. századi mű). 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával: -1 népdal, 

 -2 különböző stílusú dal. 

Év végén vizsga: - 2 népdal ill. népdalfeldolgozás, 

 - 1 barokk vagy klasszikus dal, 

 - 1 XX. századi magyar mű vagy romantikus dal. 

4 évfolyam: 

A hang befejezésének gyakorlása. 

Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

Díszítések, trilla-előkészítő gyakorlatok. 

A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 

Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

Az év során- 2 népdalfeldolgozás, 

 - 1 XX. századi magyar mű, 

 - 3 barokk, ill. klasszikus mű, 

 - 3 romantikus, ill. későromantikus dal. 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával és év közben még egy szerepléskor: 

 - 3 különböző stílusú dal az évi ajánlott anyagból. 

Év végén vizsga: - 1 magyar népdalfeldolgozás, 

 - 1 barokk vagy klasszikus dal, 

 - 1 romantikus dal, 

 - 1 XX. századi magyar mű. 
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5 évfolyam: 

A rezonancia tökéletesítése. 

A hangszín és hangerő egysége. 

Díszítések, trilla. 

A recitetivoéneklés készségének továbbfejlesztése.  

Barokk és klasszikus recitativo (Bach, Händel, Haydn, Mozart). 

Az év során – 2-3 népdalfeldolgozás (lehet igényesebb, nem magyar népdal is), 

  - 1 XX. századi magyar mű, 

  - 1 barokk ária és 2 klasszikus dal, 

  - 1 klasszikus ária, 

  - 3 romantikus vagy későromantikus dal, 

  - 1 XX. századi mű az ún. könnyű műfajból (operett, musical,  

sanzon). 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával: - 3 különböző stílusú mű az év anyagából 

Év végén vizsga: - 1 XX. századi magyar mű, 

 - 1 romantikus dal, 

 - 1 szabadon választott dal, 

 - 1 ária (kantátából, oratóriumból, operából ) 

6 évfolyam: 

Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta és érthető  

szövegmondás. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

A teljes (az év során előkerülő) zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 

Az év során – 2 népdal ill. ballada, 

  - 2 XX. századi mű, 

  - 1-1 barokk és klasszikus oratórium-ária, 

  - 5 romantikus vagy későromantikus dal, 

  - 1 klasszikus vagy romantikus ária, 

  - 1 modern dal. 

Félévkor egy bemutató óra alkalmával: - 3 különböző stílusú mű az év anyagából 

Év végén vizsga:- 1 nehezebb magyar népdalfeldplgozás, 

- 1 romantikus vagy későromantikus dal, 

- 1 szabadon választott ária (kantátából, oratóriumból vagy  

operából), 

- 1 XX. századi mű. 

Felhasználható irodalom: 

Molnár- Kern: Daloskert 

Ádám J. : Virágim, virágim 

Bartók- Kodály: Magyar népdalok 

Bodza K. : Énekiskola I. 

Kerényi: Százszínű csokor 

Ádám J. : A dal mesterei (több kötet) 

Kerényi: Énekiskola (több kötet) 

Kodály: Magyar népzene 

Farkas, Sugár dalai 

Vaccai: Metodo prattico 

Bach: Geistliche Lieder 

Kodály: Epigrammák 
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Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

Ária-albumok 

Ránki: Pomádé király új ruhája 

Oratórium és kantáta kötetek 

 

 

 

ÜTŐ HANGSZEREK 

 

 

Előképző: 

 

- Megimerkedés az ütőhangszercsalád leggyakrabban használt tagjaival. 

Különböző hangszerek megszólaltatása, kipróbálása. 

- Ritmushangszereken illetve verő nélküli kézzel való játék.Például afrikai dobokon. 

- Belső lüktetés kialakítása, negyed, nyolcad, és negyed szünet értékének kialakítása, mondókák 

és gyerekdalok segítségével. Alapritmusfordulatok gyakorlása, testjáték 

- Kottaolvasás gyakorlása, bevezetés a 4/4-es számolásba 

- Helyes testtartás és a szimmetrikus verőfogás kialakítása különböző menzúrájú hangszereken, 

különböző verők használatával 

- Páros és páratlan lüktetés és ennek megfelelő értékek ismerete. 

- Alapdinamikák megismerése. 

- Egyszerű kamaradarabok játszása.                                                                                                                                                                              

(Felhasznált irodalom: gyermekdalok, mondókák, Balázs O.-Zempléni L.: Ritmusgyakorlatok 

kezdőknek) 

 

 

1. évfolyam: 

 

- Helyes testtartás és verőfogás javítása. 

- Váltott kézzel való játék fejlesztése az I. kézrend segítségével. 

- Új ritmusok a tizenhatod, pontozott nyolcad érték és szünete. Ezek olvasása, számolása, 

játszása. 

- Egyszerű kézrendi problémák (duplázás) megismerése és megoldása a II.- III. kézrend. 

- Aszimmetrikus metrumok, dinamika és a játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 

- Dallam hangszeren egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel.                                                    

(Felhasznált irodalom: Balázs O.-Zempléni L.: Ritmusgyakorlatok kezdőknek, Zempléni: Ütős 

ABC)                                                                                                               

 

2. évfolyam: 

 

-     A hangszerkezelés és verőfogás továbbfejlesztése.                                          -    A tizenhatod 

további gyakorlása, új ritmus a triola. Ezek olvasása,                              számolása, játszása.  

-    A kisdob-tremoló előkészítése. 

-    Három dobon való játék tovább fejlesztése. 

-  Hangsorok dallamhangszeren 2# 2b-ig, zenei fordulatok értelmezése,       zongorakíséretes 

darabok játszása 

-   Kamaraegyüttesben nehezebb szólamok eljátszása. 
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     (Felhasznált irodalom: Zempléni: Ütőmuzsika, Vigdorovits: Ütőhangszerek              iskolája, 

Balázs O.: Technikai gyakorlatok I.-III.)         

 

 

3. évfolyam: 

 

- A hangszerkezelés és verőfogás fejlesztése. 

- Bonyolultabb ritmuskombinációk gyakorlása, megoldása. 

- Új ritmus a harmincketted és a „nagy-triola” számolása, eljátszása. 

- 2/2-ed (alla-breve) ismerete, alkalmazása. 

- Előkék játszása kötve. 

- Tremoló (indítás-lezárás) 

- Alapritmusok játszása szerelésen. 

- Hangsorok dallamhangszeren 4#-4b-ig. 

- Különböző hangsze-kombinációk kezelése, gyors hangszer és verőváltás. 

- Kamara 

(Felhasznált irodalom: Knauer: Kisdobiskola, Dallamhangszerekre válogatás más hangszerek 

irodalmából, Vigdorovits: Ütőhangszerek iskolája, Balázs O.: Technikai gyakorlatok I.-III.)         

 

4. évfolyam: 

 

- A tremoló gyakorlati tökéletesítése, dinamikák alkalmazása. 

- Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

- Változó tempók, egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása. 

- Kétszólamú skálák, hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, 

hangok lefogása. 

- A játszott anyag formai elemzése. 

- Változó tempók megvalósítása. 

- Kamarában bonyolultabb hangszerváltások.  

(Felhasznált irodalom: Knauer: Kisdobiskola, Dallamhangszerekre válogatás más hangszerek 

irodalmából, Külföldi kiadványok igény és lehetőség szerint) 

 

       

5. évfolyam: 

 

- Az üstdob kezelése, hangolása, lefogása, kézrendek az üstdobon. 

- A basszuskulcs ismerete, olvasása. 

- Új ritmus a kvintola és a kétszer pontozott ritmusok. 

A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete.   (Felhasznált 

irodalom: Knauer: Üstdobiskola, Dallamhangszerekre válogatás más hangszerek irodalmából, 

Külföldi kiadványok igény és lehetőség szerint) 

 

       

6. évfolyam: 

 

- Üstdobtremolo( kiütött tremolo). 

- Hangsorok dallamhangszeren 7#-7b-ig, egyszerűbb 3-4 verős darabok eljátszása. 

- Dobfelszerelés alkalmazása, egyszerű függetlenítések. 

- A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 
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 (Felhasznált irodalom: Knauer: Üstdobiskola, Dallamhangszerekre válogatás más hangszerek 

irodalmából, Külföldi kiadványok igény és lehetőség szerint)  

 

                                             

 

 

CITERA 

 

Előképző 

 

A negyed és a nyolcad pengetési irányának elsajátítása. Negyed szünet betartása. Húrlenyomás 

különböző ujjakkal. 30 gyermekdal éneklése és ritmuskísérete. 

 

Felhasználható irodalom: 

Balogh Sándor: Citeraiskola 

 

 

1. osztály 

Egyenletes negyed és nyolcad mozgás. Helyes ujjrend kialakítása. Hangsúlyos és hangsúlytalan 

pengetés. Technikai gyakorlatok c’-g’-ig, 3-4 ujjal. 30 gyermekdal. Hüvelykujj csúsztatása. 

 

Felhasználható irodalom: 

 

Balogh Sándor: Citeraiskola 

Gelencsér Ágnes: Népzenei alapismeretek 

 

 

2. osztály 

Megfelelő ujjrend kialakítása. Tremolo játék kitartott hangokon. Tizenhatodos bontás alapjai. 

Szinkópa ritmus pergetés nélkül és pergetéssel. A „kapkodós” játék alapjai. A tanult hangsorok 

játszása felfelé és lefelé negyed és nyolcad értékkel. 40 dallam. 

Felhasználható irodalom: 

 

Balogh Sándor: Citeraiskola 

Népdalválogatás a növendék általános iskolai ének-zene tankönyvéből 

 

3. osztály 

Pontozott ritmusok megszólaltatása az autentikus játékmódnak megfelelően. Csárdás táncdallamok 

játéka hangsúlyozással. Parlando és rubato előadásmód alapjai. 40 népdal. 

 

Felhasználható irodalom: 

Balogh Sándor: Citeraiskola 

Különböző népi énekes füzetek 

Magyarországi citeramuzsika-CD,MC 

Balogh Sándor: Citeraiskola 

 

4. osztály 

Pergetés alkalmazása egyszerűbb dallami és ritmikai díszítésekre. Nyomóeszköz használata a 

glissandózásra, esztam kíséretre. 40 népdal.  
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Felhasználható irodalom: 

A Magyar Népzene Tára kötetei 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. 

Citeraantológia-CD 

 

 

 

 

5. osztály 

Stílusos tremolo játék. Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokban. Tizenhatodos 

díszítések körülírással. Sorzáró díszítések alkalmazása. A citera hangolása. 

 

Felhasználható irodalom: 

Lásd: 4. Évfolyam 

 

6. osztály 

A tanuló ismerje az eddig tanult pengetési módokat és kíséretfajtákat. Parlando és rubato dallamok 

énekkel és citerával. Legyen tisztában a különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel. Ismerje az 

eredeti játékot. Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúrája.  

40 népdal. 

 

 

Továbbképző 

 

Az eddig tanultak továbbfejlesztése. 40 dallam. 

 

Felhasználható irodalom: 

Lásd: 4-5. Évfolyam 

 

 

 

Népi ének 

 

 

1. osztály 

Ütempáros, és strófkus elemeket tartalmazó gyermekjátékfűzére: 2 dallam 

Dél-dunántúli és alföldi karikázók, párosítók: 4 dallam 

Lucázás, karácsonyi köszöntők, Gergely-járás: 5 dallam 

Dunántúli ugrós-, és csárdás dallamok: 7 dallam 

Balladai elemeket tartalmazó lírai dalok ( Moldva, Erdély ):  3 dallam 

 

2. osztály 

Guzsalyas és lakodalmi dalok (Moldva, Felvidék): 5 dallam 

Új év köszöntők, sárdózás, talalaj: 5 dallam 

Felső-Tisza vidéki táncdallamok: 7 dallam 

Betyárdalok, pásztor és rabénekek: 3 dallam 

Új stílusú balladák: 2 dallm 
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3. osztály 

Karikázók, párosítók (Felföld, Szlovénia): 4 dallam 

Betlehemesek, 3 király-járás, pünkösdölő, arató dalok: 4 dallam 

Mezőségi táncdallamok és táncszók: 7 dallam 

Mezőségi parlandó-rubátó dalok: 2 dallam 

Klasszikus ballada: 1 dallam 

 

4. osztály 

Erdélyi lakodalmi szokás dalok: 4 dallam 

Balázsolás, nagybőjti kántálás, nagyheti énekek, regőlés: 4 dallam 

Kalotaszegi táncdallamok és táncszók: 7 dallam 

Kalotaszegi parlandó – rubátó dallamok: 2 dallam 

Klasszikus ballada: 1 dallam 

 

5. osztály 

Bölcső dalok, katona dalok, egyházi népi énekek: 3 dallam 

Szüreti dalok, húsvéti dalok, Szentiváni énekek, névnapköszöntők: 4 dallam 

Székelyföldi táncdallamok és táncszók: 7 dallam 

Székelyföldi parlandó – rubátó dalok: 3 dallam 

Klasszikus balladák: 2 dallam 

 

6. osztály 

Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóikhoz kötődő szokásdallamok egy dialektus zenei anyagán 

keresztül: 5 dallam 

Gyimesi és Moldvai táncdallamok és táncszók: 6 dallam 

Moldvai parlandó – rubáto dallamok, és gyimesi keservesek: 3 dallam 

Kaszikus balladák: 2 dallam 

 

 

 

Továbbképző 

 

Az eddig tanultak továbbfejlesztése ( díszítések, stílusos hangszerkíséretes megszólalások, 

nehézségi fokozatok ): 40 dallam 

 

 

Felhasználható irodalom: 

 

Bodza Klára – Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I- IV., Barsi Ernő: Daloló Rába-köz, Ágh 

Tibor: Édesanyám rózsafája, Bencze Lászlóné: Bihari népdalgyűjtés, 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. – II., Békefi Antal: Vasi népdalok, Kallós Zoltán: Balladák 

könyve, Kiss Lajos: Lakodalmas dalok, Kodály Zoltán A magyar népzene, 

Lajtha László: Széki gyűjtés, Maczkó Mária: Rózsát ültettem a gyalogútra, Magyar Népzene Tára I. 

– IX.  

 

Hangzó anyag: 

 

Magyar Népzenei Antológia I. – VI. 

Egyéb: Magyarországon megjelentetett népzenei kiadások 
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Jazz zongora, Szintetizátor 

 

 

1. évfolyam: 

 

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I. 

- Bartók Béla: Mikrokozmosz I. 

- Fantóné – Komjáthyné: Zongoraiskola I. 

 

2. évfolyam: 

 

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I. 

- Máthéné – Váczi: Zongoraiskola I-II. 

- Bartók Béla: Mikrokozmosz I-II. 

 

3. évfolyam: 

 

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I-II. 

- Bartók Béla: Mikrokozmosz I-II. 

- J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

 

4. évfolyam: 

 

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II-III. 

- Bartók Béla: Mikrokozmosz IV.  

- J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

 

5. évfolyam: 

  

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II-III. 

- Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét 

- J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

 

6. évfolyam: 

 

- Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III-IV. 

- Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét 

- Chopin: Keringők 

- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
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Jazzgitár   

 

 

 

1. év:   -Walter Götze: Solo Student für Plektrum und konzert Guitarre I. kötet második fele. 

 -Joe Pass:Guitar Chord Book 

 -Williem G. Leavitt:  Modern Method for Guitar ( Berklee S. I.) 

 -Egyszerű könnyűzenei, jazz darabok előadása. 

 

 

2. év:  - Walter Götze: Solo Student für Plektrum und konzert Guitarre II. kötet.  

-Joe Pass:Guitar Chord Book  (akkordfűzések) 

-Joe Pass:Guitar Style  (néhány szóló ismerete)  

 -Williem G. Leavitt:  Modern Method for Guitar ( Berklee S. II.) 

 -Egyszerű standard jazz darabok előadása (szóló, kíséret). 

 

 

3. év: - Walter Götze: Solo Student für Plektrum und konzert Guitarre III. kötet első fele. 

-Joe Pass:Guitar Chord Book  (akkordfűzések) 

-Joe Pass:Guitar Style  (improvizációig)  

 -Williem G. Leavitt:  Melodic Rythm for Guitar 

 - Improvizáció Blues periódusra 

- standard jazz darabok előadása ( szóló, kíséret). 

 

 

4. év: - Walter Götze: Solo Student für Plektrum und konzert Guitarre III. kötet  23-24 old 

              -Joe Pass: Guitar Style  ( a leírt improvizációk lejátszása)  

    -Joe Pass: Chord Solos  (2 darab játszása)  

    - Improvizáció: Blues, standard jazz előadási darabok 

  

 

Jazzdob  

 

 

1. évfolyam 

 A hangszer megismerése, összeállítása, hangolása 

 A dob szerepe a jazz-zenében, zenekarban 

 A jazzdobolás mozgástanának ismerete (testtartás, ütőfogás…stb.) 

 Az egész, fél, negyed, nyolcad és tizenhatod hangok értékeinek ismerete és gyakorlati 

alkalmazása 

 Kétszólamú ritmussorok megszólaltatása (pl. lábdob-pergő) és egyszerű variációi 

Felhasznált irodalom, kottaanyag: Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I. 20. oldalig 

 

2. évfolyam 

 A triolás értékosztás ismerete, variációs lehetőségei, kombinációi 

 Alapvető táncritmusok ismerete (pl. samba, rumba) 

 A nyolcados, triolás, tizenhatodos értékosztás kombinációi 
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 Cintányérok használata, alkalmazása egyszerű ritmusokban 

 Egyszerű pontozott hangok ismerete  

Felhasznált irodalom, kottaanyag: Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I. 21-35. oldalig 

 

3. évfolyam 

 Nyolcad, triola, tizenhatod többrétű alkalmazása 

 Ezen értékrendszerek hangsúlyozása (dobfelszerelésen is) 

 Összetettebb latin és rock ritmusok ismerete 

 Bonyolultabb ritmusképletek elsajátítása és kétszólamú alkalmazása 

Felhasznált irodalom, kottaanyag: Nesztor Ritmusjáték és jazzdobolás I. végig Nesztor II. 

(pergetésig) 

 

4. évfolyam 

 A pergetés alapjainak elsajátítása 

 Önálló ritmuskompozíciók előadása 

 Aszimmetrikus értékosztások alapvető ismerete 

 Nagytriola (negyedes triola) ismerete 

 Az eddig tanult ritmusképletek továbbfejlesztése, hangsúlyozása 

 Kézügyességi gyakorlatok ismerete (paradiddle), hangsúlyozása 

Felhasznált irodalom, kottaanyag: Nesztor Ritmusjáték és jazzdobolás II. III. 

 

 

 

 

Szolfézs 

 

 

 

Kiselőképző – szolfézs 

 

 

Dalanyag 

- Magyar gyermekjáték dalok 

- Egyszerűbb népdalok 

- Játékdalok kb. 3-6 hangterjedelemben 

- A hangkészletet fokozatosan növeljük 

- Tiszta, szép éneklés elérése csoportban is és egyénenként is 

 

Ritmus 

- Negyed-, nyolcad-, félkotta értékek és szünetjeleik, a ritmusok ritmusnévvel is 

hangoztatva 

- Ütemsúly éreztetése, 2/4-es ütembeosztás 

- A dalok felismerése ritmus alapján, ritmus-tapsolás, önálló ritmus-alkotás, osztinátó 

tapsolása, kétszólamú ritmus két kézzel, mérőütés 

 

Hallásfejlesztés 
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- Sz-m, l-sz-m, m-r-d, l-sz-m-r-d, hangok éneklése, felismerése, vonalrendszerben 

megfelelő elhelyezése, kézjelről, betűjelről éneklés 

- Alaphang megfigyeltetése, dó és lá család 

- A hangrelációk felismerése dúdolás alapján 

 

Írás 

- Írástechnikai elemek gyakoroltatása 

- Betűkottákról átírás hangjegyes kottákra 

- Könnyű dalok ritmusának lejegyzése 

- Emlékezetből írás 

 

 

Niklné Hernádi Adrienn szolfézstanár ezeken kívül még a (violinkulcs) írását, az abszolút 

hangrendszer bevezetését is elkezdi a KEK-ben. Ehhez a következő tankönyvet használja: 

Horváth Guidóné Takács Judit: Utazás a zene birodalmában 

Kipróbálás alatt van a következő könyv is:  

Horváth Istvánné: Csicsergő (Zenei előképző) 

 

 

Általános előképző – szolfézs 

 

Ritmus 

Negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, egész érték ill. szüneteik. Megnevezés ritmusérték 

szerint.  

Szinkópa tanításához tetszés szerinti dal választható, pl. Házasodik a motolla, Mondok egyet 

Elemér barátom, Szántottam gyöpöt, Itt ül egy kis kosárban 

 

Ütemek 

2/4, 4/4, 3/4   utóbbi tanításához megfelelő dal választása tetszés szerint. 

 

Hangközök 

N2, k2, t1, t8, t5 

 

Hangsorok  

Pentaton, pentachord, hétfokú hangsorok, dúr, moll, alaphang érzetének kialakítása  

 

Abszolút rendszer 

A két kulcs és hangja, az abszolút hangok (csak törzshangok) helye a vonalrendszeren, 2-2 

oktávon. Basszus kulcs kis és nagy, violinkulcs egy- és két vonalas oktávjai. 

 

Írás 

Folyamatos, könnyed írástechnika kialakítása. Dallam írása betűkottából vonalrendszerbe. 

Dallamírás tollbamondással, diktálás előzetes megbeszéléssel (könnyű, egyszerű 

dallamokon, a gyerekek képességei szerint). 

 

Lapról olvasás 

A Zenei előképző tankönyv,  

a 333 olvasógyakorlat nehézségi szintjén önállóan, készség fokon. 
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Niklné Hernádi Adrienn szolfézstanár ehhez a következő tankönyvet használja: 

Horváth Guidóné Takács Judit: Utazás a zene birodalmában 

 

Tóthné Hanol Franciska által irányított társaszene tanmenete a PEP mellékletében található. 

 

 

1. osztály 

 

Hangsor:  Hangkészlet, hangsor fogalma 

 -chord, -ton végű hangsorok fogalma 

 előtagok: bi, tri, tetra, penta, hexa 

 leggyakrabban használt ötfokú külön kiemelve: pentaton, pentachord 

 Hétfokú hangsorok közül: dúr, moll 

 

 

Hangnem: 3 # és 1 b-ig minden hangszer 

 

 

Módosítójelek: 7 # és 7 b…feloldójel használata 

 Előjegyzés fogalma 

 

 

ÁBC-s hangok: oktávokba való beosztása 

 

 

Módosított szolmizációs hang: fi 

 

 

Hangközök:  t1, t8, t5, t4, k2, n2, k3, n3 

 

 

Ritmus: 

 Ritmusképletek: éles, nyújtott, szinkópa 

 Pontozott ritmus értéke 

 

Egyéb fogalmak:  kvintváltás 

  korona 

  osztinátó 

  quisto előadásmód 

  rubato előadásmód 

  forte-piano 

  crescendo-decrescendo 

  dudanóta 

  tennto 

  szekvencia 

  solo-tutti 

  két szólam pontos ritmusú egymás alá írása 

  szolmizációváltás 

  hangadás: hangvillán, hangolás 



 204 

  régi sítusú népdalok stílusjegyei 

 

Ütemfajták:  2 – 3- 4 , felütés fogalma, használata, vezénylése 

 

Dalanyag: 

 Kicsi vagyok én (D-5/c) – pentachord 

 Udvarom, udvarom (D-17) – népdalvariánsok 

 Megrakják a … (D-44) – parlando, korona 

 Rab vagyok … (D-50/E) – fisz=fi 

 A bundának … (Kieg.) – dúr hangsor, szekvencia 

 Mikor én még … (Kieg.) – moll hangsor 

 Volt nekem egy … (Kieg.) – solo-tutti 

 Kocsi szekér … (Kieg.) – éles ritmus 

 Télen nagyon … (D-76) – fi szolmizáció 

 Szűröm volna … (D-75)+78 – forte, piano, cresc, decresc 

 Komáromi  vagy Patkóéknál (D-100) 

 Virágos kenderem … (D-101) – szinkópa 

 Hull a szilva… (D-120) – oktáv ugrás 

 Hej, két tyúkom … (D-135) – szolmizáció váltás 

 Kolozsváros … (Kieg.) – nyújtott ritmus 

 Lányok ülnek … (D-145) – kvintváltás 

 Megfogtam egy … (D-151) 

 Házasodik a tücsök … (D-158) – hangszeres kíséretek 

 A kapuban a … (D-162) – h=lá 

 Kősziklán felfutó … (Kieg.) – domináns hármashangzat   

 felbontva – csak éreztetésre 

 Annya ő szép … (D-150) – hajlítás 

 Azt hallottam … (D-182) – dudanóta 

 Édes anyám … (D-190) 

 

Kánonok: 

 Forest kánon (Kieg.) – hármashangzat 

 Á, bé, cé, dé … (Kieg.) – ¾-es metrum 

 Száraz tónak … (Kieg.) 

 Ég a város (Kieg.) – felütés 

 Pál, Kata … (Kieg.) 

 Kiment a ház … (Kieg.) – terc párhuzam 

 

Többszólamúak: 

 Ettem szőlőt …(Kieg.) + 2 kezes kopogós 

 Válogatott Biciniumok/ 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

2. osztály 

 

Ritmus: 1. o. anyaga + tizenhatod ritmus alaposan 

1. o. ritmusképletei alaposan gyakorolva 

 triola 
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Metrum: 2 3 4 

 4 4 4 

 vezényelve és váltakozva is 

 

 

Módosított szolmizációs hang: fi, szi, tá – említve 

 

 

Hangsor: ötfokúak 

 Hétfokúak: dúr 

   Moll: természetes, dallamos, v. melodikus 

   Összhangzatos 

 Modálisok dór 

 

 

Hangnem: 3 #, 3 b-ig alaposan 

 Kvintkör, kvintoszlop összeállítása 

 

 

Hangközök: t1, t8, t5, t4, k2, n2, k3, n3, k6, n6 

 

 

Összhangzattanhoz: funkciók elnevezése és használata, egyszeri zárlati formák 

 

 

Hangzatok: Dúr és moll hármashangzatok és fordításaik csak I. fokon. 

 Szűkített és Bővített hármashangzat csak alaphelyzetben 

 

 

Egyéb fogalmak: 

 Enharmonikus hang 

 Kupolás dallamvonal 

 Visszatérő szerkezet 

 Tempo guisto előadásmód 

 Új stílusú népdalok jellemzői →formaképlete 

 Primo-secundo 

 Da capo 

 Periódus 

 Tonika, domináns, szubdomináns 

 Vezetőhang 

 Hangközfordítások 

 

Dalanyag: 

 Megöltek egy … (D-11/B) 

 A pilisi … (D-15) – kvintváltás, kupolás dallam 

 A csanádi … (D-21) 

 Este van … (D-45) – váltakozó ütemezés 

 Hej Vargáné …  (Kieg.) – ¾-es 
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 Hopp ide … (Kieg.) – 3/8-os 

 Kultani kukku … (Kieg.) – összhangzatos moll 

 Már én többet … (Kieg.) – dallamos moll 

 Juhászlegény a … (D-67) 

 Hidló végén … (D-260) – primo, secendo 

 Kormos Pistát … (D-76) 

 Nem füstöl az … (D-80) – fá és fi egy dalon belül 

 Erdő, erdő … (D-95) 

 Szép a huszár … (D-98) – fi és szi 

 Mikor én a … (D-107) 

 D-297 Da capo 

 Ha kimegyek … (D-121) 

 Bach Menuet (D-316) – periódus 

 Krieger Menuet (D-321) – párhuzamos hangnembe váltás 

 Purcell: Rigadoon (D-326) – alla breve 

 Piros alma (D-146) 

 Vagy 

 De szeretnék … (D-151) 

 Vagy 

 Megyen már a … (D-164) 

 Pachelbel: Sarabande (D-334) 

 Parcell Menuett (D-340) – moll vezetőhangja →szi 

 Csillagok, csillagok … (D-170) 

 Parcell Menuet (D-248) 

 

 

Kánon: Száll a perc… (Kieg.) – 4/4-es  

 Ébred már a … (Kieg.) 

 Erdő szélén… (Kieg.) – tizenhatod 

 Ébredj már … (Kieg.) – triola 

 Már ébred a … (Kieg.) – felütés, ¾-es 

 A duda, pikola … (D-276) 

 Nyit már a … (Kieg.) – ¾-es egybe énekelhető 

 Caffe-kánon (Kieg.) 

 

Többszólamúak: 

 D-14 

 Ez a lábam … (D-37) 

 Reggel korán … (Kieg.) + kopogós 

 Jaj Istenem … (D-62) 

 Esik eső … (D-89) 

 D-117 kopogós gyakorlat 

 Nem hitted hogy … (D-145) – k6 

 

 

 

3. osztály 

 

Ritmus:  az összes ritmusérték tizenhatodig, kis éles, kis nyújtott ritmusképlet 
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 Triola alapos gyakorlása 

 Diminuálás-augmentálás gyakorlata 

 

 

Metrum:  ismerete, felütéses kezdés 

 

 

Módosított szolmizációs hang: fi, szi, tá 

 

 

Hangsor: ötfokúak 

 Kétfokúak:  dúr, mollok: természetes 

    Összhangzatos 

    Dallamos 

   Modálisok: dúr, fríg, mixolyd 

 

 

Hangnemek:  4#, 4b-ig dúr és moll 

 

 

Hangzatok: hármashangzatok és fordításaik dúrban és mollban 

 I., V. és IV. fokra felépítve 

 

 

Hangközök: t1, t8, t5, t4, k2, n2, k3, n3, k6, n6, k7, n7, b4, sz5 

Összhangzattanhoz: I-V. váltakozása a basszus szólamban 

Egyéb fogalmak: 

 diminuálás 

 augmentálás 

 minore-maggiore kapcsolat 

 skálaszerkesztés – 138 

 kromatika 

 belső bővülés 

 rubato, parlando 

 hangközfordítások 

 terc párhuzam 

 kürtmenet 

 felütés    

 

 

 

 

Dalanyag: népdal: 

 Aki szép lányt … (D-5) – váltakozó ütem 

 Árok partján … (D-14/C) – váltakozó ütem  

 Nagyereje … (D-16/B)  - korona  

 Tisza partján … (D-18/A) – váltakozó ütem 

 Tavaszi szél … (D-18/B) – kérdés-válasz 

 Hová mégy te … (D-22) – fríg hangkészlet 
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 Mikor leány … (D-27) – minore-maggiore 

 A tamási … (D-32)+33/A kopogós 

 Egy gyenge … (D-34/A) - lá→módosított szolmizáció  

 Hej csillag … (D-40) – mixolyd  

 Sej mikor … (D-48) – mixolyd  

 Tisza partján … (D-49) – mixolyd  

 Híres decsi … (D-58) – dór  

 Fiumeni kikötőben … (D-65/B) – mixolyd  

 Mikor megyek … (D-66) – belső bővülés 

 Sárgul már a … (D-77) 

 Házunk előtt … (D-80/A) 

 Dombon van a … (D-80/C) – rubato 

 Ezekből a népdalokból az azonos elméletkörűek választhatóak, nem  kötelező az 

összes. 

 A tankönyv 82. számú feladatától kezdve is csak igény szerinti a 

 népdalfelhasználás. 

 

 

Táncdallamok: D-101/ A,B, F, G, H 

 Táncpárok: 116/A 

   Síp rikoltson – 116/E 

   Édes rózsám – 116/D 

 

 

Ritmusjáték: Bartók: Concerto II. t. – kisdobszóló (D-180) 

 

 

Kánonok: Pista bácsi (D/326) 

 Cherubini: Nevető kánon (Kieg.)  

 Tó partján … (Kieg. Vagy ZO/81) 

 Nyár kánon … (D-215) 

 

 

Többszólamúak: 

 Martini: Duett (D-318) 

 Hétfőn fehér virág… (D-291) 

 Túl a hegyen … (D-260/C) 

 Fut a szökellő … (D-260/A) 

 Conductus a XI. sz-ból (D-144) 

 Röpülj páva (D-70) 

 Széles a Volga … (D-209) 

 Elmegyek, elmegyek … (D-257) 

 

Idegen népek dalai: 

 Ha, ha első síp … (D-250) – angol  

 Élt egyszer … (D-247/B) – angol  

 Ébredj fel már … (D-244/B) – francia 

 Meghalok, meg … (D-140/B) – lengyel  
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 Zöld réten … (D-140/D) – lengyel, kopogós (D-155,  

   D-155/C) 

 Fakad a bodza … (D-141) – francia  

 Jő amott egy … (D-190) – orosz  

 Ül a király … (D-227/B) – angol  

 

 

Európai műzene: 

 C. Roma mobilis (D-165/B) – latin szöveg, ¾ felütéssel 

 Elszakadnának … (D-211) – szaffikus iskolae. 

 Partra szállottam … (D-212) 

 Trubadúr dal (D-191) 

 Rectius vives (D-243) 

 

4. osztály 

 

 

Ritmus: az összes ritmusérték ismerete harminckettedig 

 Pontozás, korona értéke, triola és az 1. o.-ban megismert  ritmusképletek 

 

 

Metrum: főleg a         és          közötti különbség gyakorlása 

 

 

Módosított szolmizációs hang: fi, szi, tá, ri 

 

 

Hangsor: ötfokúak 

 kétfokúak:  dúr, mollok: természetes 

    Összhangzatos 

    Dallamos 

   Modálisok: dór, fríg, lyd, mixolyd 

 

 

Hangnemek: 5#, 5b-ig dúr és moll – alaposan 

 7#, 7b-ig dúr és moll – átnézni  

 

 

Hangzatok:  3.o. anyaga, négyeshangzat és fordításai V. fokra felépítve dúrban  és mollban 

is →és oldása 

 egyszerű zárlati fűzés: I – IV – V – I 

 

 

Hangközök: az összes hangköz, és bővített és szűkített alak minden hangközhöz, k9, n9, k10, 

n10 

 

 

Összhangzattanhoz: 

 késleltetés 
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 B4 és sz5 oldása 

 

 

Modulációs lehetőségek:         Párhuzamos hangnem 

 

 

 

Subdomináns hangnem                 Alap hangnem                     Domináns hangnem 

Minore-maggiore 

 

Egyéb fogalmak: 

 moduláció 

 utójáték 

 orgonapont – domináns orgonapont 

 homofón, polifón szerkesztés 

 imitáció 

 kromatika 

 belső – külső bővítés 

 kürtmenet 

 visszavezetés 

 hosszú és rövid előke 

 

 

Formák: periódus – egytagú 

 kéttagú: egyszerű 

   visszatérő 

   barokk 

 rondó 

 háromtagú:egyszerű 

   da capo 

   triós 

 dalforma 

 szonáta 

 

 

Dalanyag: népdal 

 Csütörtökön … (SzSz/24) - dór 

 Vagy 

 Víg volt nekem … (SzSz/27) - dór 

 A horgosi csárda … (Tisz/54o) - dór 

 Vagy 

 Hej kendermag … (Tisz/141) - dór 

 Apró szeme … (ZO/49) - mixolyd 

 Este van már … (ZO/51) - mixolyd 

 Egy szem kökény … (ZO/50) - mixolyd 

 Az én rácsos kapum … (ZO/52) - mixolyd 

 A csitári …  (ZO/110) - fríg 

 Puszta, puszta … (ZO/111) - fríg 

 A malomnak … (ZO/179) – dunántúli pentaton 
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 Piros alma … (SzSz/13) – dunántúli pentaton 

 

 

Műdal: Mozart: Andante (D-4.o.) – visszatérő kéttagú forma 

 Mozart: klarinét kvintett – részlet (D-5.o.) 

 ZO/331 – 3/8-os  

 ZO/362 – 6/8-os 

 Mozart: Vágyódás a tavasz után (D-6.o.) 

 Mozart: Das Kinderspiel (D-8.o.) – barokk kéttagú forma 

 Mozart: Német tánc (D-12.o.) – homofón, polifón 

 Beethoven: Marmotte (D-13.o.) – mollban a funkciók 

 Beethoven: Urians … (D-14.o.) – minore- maggiore 

 Mozart: Rondó (D-16.o.) – rondó forma 

 Haydn: Német tánc (D/79) -  

 Mozart: Részlet a Haffner …(D-19.o.) – dupla kereszt 

 Mozart: Német tánc II. (D.21.o.) – I.-IV.-V.-I. zárlat 

 Mozart: Osmin dala (D-22.o.) – dalforma 

 Mozart: Három duó (D-25.o.) – kürt menet 

 Mozart: Német tánc III. (D-28) – triós forma 

 Beethoven: Ich liebe (D 

 

 

Kánon: Viva la musica (ZO/1) 

 Erdő mélyén… (D/190) 

 Laub: A szürke veréb … (Kieg.) 

 Brahms: Kismadár … (Kieg.) 

 A tél már múlik … (ZO/362) 

 Indián kánon … (Kieg.) 

 Karácsony ünnepén … (Kieg.) 

 Éliás, jól vigyázz (D/193) 

 

 

Többszólamúak: 

 Mozart: A bűvös csengettyű (ZO/X) 

 Hej két tyúkom (VB/34) (VB/35) 

 A barackfa … (Szőnyi: Biciniumok /III/24.o.)  

 Kiskertemben … (Szőnyi: Biciniumok /III/26.o.) 

 Hosszú szárú … (Szőnyi: Biciniumok /III/27.o.)  

 Hess páva … (VB/69) 

 Csütörtökön … (VB/4) 

 

Kiegészítő irodalom, tankönyvek: 

                Horváth Guidóné Takács íJudit: Utazás a zene birodalmába, 

   Horváth Istvánné: Csicsergő, 

   Bartl Erzsébet: Ének-szolfézs könyvek 2-3. 
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SZOLFÉZS TÁRSAS-ZENE 

 

 

Társas-zene tanmenete 

 

Minden évfolyamon heti 1x45 perces óra  

 

Általános előképző  

 

Feladatok: 

I.-Ismétlés, gyakorlás, tudásszint felmérés és felzárkóztatás. 

Járás, tapsolás, mondókák, állatok, hangszerek hangjának utánzása mozgással zeneovi 

II.-Pentaton hangkészlet /dó- alap/- lapról éneklés, memorizálás, hangrelációk felismerése, 

utószolmizálás.  

 Csengősor használata. 

III.-Belső metrum érzék megerősítése, fejlesztése. Páros lüktetés érzete, súlyrendje.  Felezés, 

ritmusarányok /negyed, nyolcad, fél érték és szüneteik/. Tempóváltoztatás. 

 Mondókák, utánzás,” testjáték- nagydob, kisdob, cintányér” 

IV.-A dó alapra épített pentachordos, hexachordos hangkészletű dalok. Kis- és nagy szekund 

hangzása közti különbség megfigyeltetése. /kromatikus és egészhangú skála/ 

 Csengősoron, zongorán    

V.-Az egész érték és a 4/4 használata. A ritmusértékek neve értékük szerint, „ritmustorta”, 

ritmustáblázat segítségével. /Ld.: Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek II./    

 Dalok osztinátó kísérete testjátékkal-függetlenítés és mozgáskoordináció gyakorlása. 

VI.-A lá alapú pentaton és pentachord hangkészlet.  

 Csengősor 

VII.- Dalok hétfokú hangkészlettel, a dúr és moll hangzás különbözősége. 

 Csengő/ dudakíséret/, csoportos osztinátó kíséret apró ütőhangszerek segítségével. 

VIII. -Új ritmusképlet: szinkópa megfigyeltetése és tudatosítása, gyakorlása. 

 Mérőütéssel először szöveges mintákon, majd apró hangszerek segítségével. 

 IX. -Az eddig tanult ritmusok kombinációja, gyakorlása több szólamban. 

Bonyolultabb osztinátó kíséretek testjátékkal és hangszerekkel.  

X. -Az abszolút hangrendszer ismeretéhez /violin és basszuskulcs, oktávok/ a különböző 

magasságú hangzások felismertetése különböző hangszereken. Furulya, cselló, trombita…. 

XI. -A többszólamúság gyakorlása. Kánonok, ritmuskánonok. 

     Eddig használt ütőhangszerekkel. 

 

 

 

Első évfolyam 

 

Feladatok: 

I.- Ismétlés az előképzőben tanultak felelevenítése. 

 Belső lüktetés, időarányok, belső hallás, gyorsítás- lassítás. 

II.- Nehezebb ritmusképletek, páros és páratlan lüktetés összehasonlítása, súlyrendje. Dó, lá-

pentachord, k2, n2 ismétlése. 

 Testjáték, csengők, apró hangszerek. 
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III.-3/4 tudatos alkalmazása, súlyrendjének biztos érzete, a ritmusértékek arányának pontos 

ismerete. 

 Ritmuskártyák, mondókák. 

IV.- Pontozott ritmusok: éles és nyújtott ritmus. 

 Szavak ritmizálása. Dalok ritmuskísérettel. Testjáték, apró hangszerek. 

V.- Összetett ritmusok. Mozgáskoreográfiák rögtönzése dalokhoz, növendékek ötletei 

alapján. 

 Testjáték, apró hangszerek. 

 

 

Második évfolyam 

 

Feladatok: 

I.- Ismétlés, az előző években tanultak felelevenítése. 

       Belső lüktetés, ritmusarányok, belső hallás, tempóérzet, páros és páratlan súlyrend, 

apró hangszerek, testjátékok. 

II.- Nehezebb ritmusképletek, a triola és a tizenhatod. 

        Hétköznapi tárgyakat hangszerként alkalmazzuk: labda.  

III.-A 3/8, 5/8 alkalmazása, lüktetése, súlyrendje. 

         Mondókák, dalok, apró hangszerek. 

IV.- Nyolcados ütemmutatók. Mozgások rögtönzése, tárgyak használata. 

          Labda, papírzacskó  

V.- Alkossunk kis kompozíciókat egyszerű mozgásokkal, utóhangokkal, hangszerekkel, 

tárgyakkal. 

         Apró hangszerek, testjáték, zacskó, labda. 

 

Harmadik évfolyam 

 

Feladatok: 

I.- Ismétlés, az élőző tanévekben tanultak felelevenítése. 

          Belső lüktetés, ritmusarányok, tempótartás, páros és páratlan  ütemmutatók, 

hangszerek, mozgáskoreográfiák, labda, zacskó. 

 

 

II.- Új dallamhangszerek megismerése, egyszerű dalok, régi táncok meghangszerelt 

eljátszása. Ismert eszközök, hangszerek bevonása. 

          Gryllus dalok, zenei példák 

III.- Újabb eszközökkel dolgozzunk, ritmusgyakorlatok kidolgozása. 

          Gyufás skatulya, seprű.    

IV.- Ismételjük a tanévben megalkotott kompozíciókat, ritmusjátékokat. 

          Hangszerek, tárgyak, mozgások. 

 

 

 

Negyedik évfolyam 

 

Ismeretek: 

Tudnunk, ismernünk kell a zenében használatos ütemmutatókat, ritmusokat, hangsorokat, 

zenei műszavakat, ezek alkalmazását. 
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Feladatok, tevékenységek: 

Zenéljünk közösen, hiszen a társas zenélés öröme, nehézsége fejleszti tudásunkat, 

képességeinket. Használjuk saját hangszereinket, az ütőhangszerek népes családját, és ne 

féljünk hétköznapi tárgyainktól se, bánjunk velük hangszerként. 

 

Fejlődési lehetőségek: 

Zenei érzetek helyes, szinte tökéletes használata. Jól frazeált dallamívek, pontos 

ritmusképletek, páros és páratlan ütemmutatók helyes használata. Tempótartás, zenei 

hangulatok tökéletesítése. Alkalmazkodás, és függetlenítés a kamarazenélésben. 

Hangszerkezelés tökéletesítése, hétköznapi tárgyak hangszerként való alkalmazása. 

 

Anyag: 

A különböző hangszerek saját irodalmából hozhatunk példákat, de dolgozhatunk Orff 

darabjaival, vagy a szolfézs tananyagból is válogathatunk. 

 

 

Első évfolyam 

 

Feladatok: 

 

I.- Ismétlés az előképzőben tanultak felelevenítése. 

 Belső lüktetés, időarányok, belső hallás, gyorsítás- lassítás. 

 

II.- Nehezebb ritmusképletek, páros és páratlan lüktetés összehasonlítása, súlyrendje. Dó, lá-

pentachord, k2, n2 ismétlése. 

 Testjáték, csengők, apró hangszerek. 

 

III.-3/4 tudatos alkalmazása, súlyrendjének biztos érzete, a ritmusértékek arányának pontos 

ismerete. 

 Ritmuskártyák, mondókák. 

 

IV.- Pontozott ritmusok: éles és nyújtott ritmus. 

 Szavak ritmizálása. Dalok ritmuskísérettel. Testjáték, apró hangszerek. 

 

V.- Összetett ritmusok. Mozgáskoreográfiák rögtönzése dalokhoz, növendékek ötletei 

alapján. 

 Testjáték, apró hangszerek. 

 

 

   

Második évfolyam 

 

Feladatok: 

 

 

I.- Ismétlés, az előző években tanultak felelevenítése. 

       Belső lüktetés, ritmusarányok, belső hallás, tempóérzet, páros és páratlan súlyrend, 

apró hangszerek, testjátékok. 
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II.- Nehezebb ritmusképletek, a triola és a tizenhatod. 

        Hétköznapi tárgyakat hangszerként alkalmazzuk: labda.  

 

 

III.-A 3/8, 5/8 alkalmazása, lüktetése, súlyrendje. 

         Mondókák, dalok, apró hangszerek. 

 

 

IV.- Nyolcados ütemmutatók. Mozgások rögtönzése, tárgyak használata. 

          Labda, papírzacskó  

 

 

V.- Alkossunk kis kompozíciókat egyszerű mozgásokkal, utóhangokkal, hangszerekkel, 

tárgyakkal. 

         Apró hangszerek, testjáték, zacskó, labda. 

 

 

Harmadik évfolyam 

 

Feladatok: 

 

I.- Ismétlés, az élőző tanévekben tanultak felelevenítése. 

          Belső lüktetés, ritmusarányok, tempótartás, páros és páratlan  ütemmutatók, 

hangszerek, mozgáskoreográfiák, labda, zacskó. 

 

 

II.- Új dallamhangszerek megismerése, egyszerű dalok, régi táncok meghangszerelt 

eljátszása. Ismert eszközök, hangszerek bevonása. 

          Gryllus dalok, zenei példák 

 

 

III.- Újabb eszközökkel dolgozzunk, ritmusgyakorlatok kidolgozása. 

          Gyufás skatulya, seprű.    

 

 

IV.- Ismételjük a tanévben megalkotott kompozíciókat, ritmusjátékokat. 

          Hangszerek, tárgyak, mozgások. 

 

 

Negyedik évfolyam 

 

Ismeretek: 
Tudnunk, ismernünk kell a zenében használatos ütemmutatókat, ritmusokat, hangsorokat, 

zenei műszavakat, ezek alkalmazását. 

 

 

Feladatok, tevékenységek: 
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Zenéljünk közösen, hiszen a társas zenélés öröme, nehézsége fejleszti tudásunkat, 

képességeinket. Használjuk saját hangszereinket, az ütőhangszerek népes családját, és ne 

féljünk hétköznapi tárgyainktól se, bánjunk velük hangszerként. 

 

 

Fejlődési lehetőségek: 
Zenei érzetek helyes, szinte tökéletes használata. Jól frazeált dallamívek, pontos 

ritmusképletek, páros és páratlan ütemmutatók helyes használata. Tempótartás, zenei 

hangulatok tökéletesítése. Alkalmazkodás, és függetlenítés a kamarazenélésben. 

Hangszerkezelés tökéletesítése, hétköznapi tárgyak hangszerként való alkalmazása. 

 

Anyag: 
A különböző hangszerek saját irodalmából hozhatunk példákat, de dolgozhatunk Orff 

darabjaival, vagy a szolfézs tananyagból is válogathatunk. 

 

 

 

 

JAZZELMÉLET   

 

 

1. osztály 

 

ALAPFOGALMAK 

 Pentatónia, diatonikus hangrendszerek; a pentatónia és diatónia közötti áthidalások, a 

jazz sajátosságai: blues-hang, dirty tones stb. 

AKKORDTAN 

 A diatónikus skála fokaira épülő akkordok. 

 A jazz szextakkordok, négyeshangzatok. 

 Akkordjelzések. 

ELEMZÉSEK 

 A tonális-funkciós elemzés, hangnemváltás, harmóniák összevonása (tonális tömbök) 

 

 

2. osztály 

 

ALAPFOGALMAK 

 A diatonikus rendszer móduszai (modális skálák). 

 Fő és mellékfunkciók a kl. zenében és a jazz-ben. 

 Blues, mint funkciós váz, bluesfoma, blues-periódus. 

AKKORDTAN 

 Szerkezetileg állandó összetett jazzakkordok (dúr és moll 69, 76, v10). 

 Az akkordok funkciós jellege. 

ELEMZÉSEK 

 Egyes akkordok megfelelő skáláinak kikeresése, alkalmazása a gyakorlatban. 

 Felvételek elemzése. 
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3. osztály 

 

AKKORDTAN 

 Nem állandó szerkezetű akkordok. 

 A nóna, decima, undecima, tredecima akkordok. 

 Az akkordok színezőhangjai. 

 A szűk és tágfekvés. 

SKÁLÁK 

 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 skálamodellek 

DALLAM ÉS FORMA 

 A különböző jazz-stílusok dallamvilága. 

 Különböző korszakok improvizációs stílusainak elemzése. 

RITMUS 

 Kettes, hármas osztás, hangsúlyozási technika, aszimmetrikus hangsúlyok, átkötött 

hangok, szinkópák. 

 Off-beat 

 A jazz-frazírozás főbb sajátosságai. 

 

 

4. osztály 

 

AKKORDTAN 

 Akkordfordítások 

 Tercépítkezésű harmóniák 

 Kvart- és szekundmodellek 

SKÁLÁK 

 Standardek horizontálása 

 Moll jellegű skálák alkalmazása a gyakorlatban 

DALLAM ÉS FORMA 

 Formai lehetőségek különböző jazz-stílusokban 

 Klasszikus jazztémák, standardek formai elemzése 

RITMUS 

 Double Time, poliritmika, polidimetria. 

 A jazz jellegzetes tempói. 

ELEMZÉS 

 Hangfelvételről leírt improvizációk elemzése. 
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Művészeti Alap- és Záróvizsgák tartalma 

 

 A művészeti alapvizsga tartalma:  

1. Az írásbeli vizsga tartalma 

Szolfézs 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 

lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és 

elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 

tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek 

megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két 

szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 

legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal 

tizenkétszer hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 

befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 

hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és 

éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 
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- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az 

idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 „B” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és 

nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor 

hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, valamint 

domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő 

harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A 

harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A 

népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. Előre 

meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel 

együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el. 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi 

kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás előtt 

meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve 

adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 

elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A 

népdal nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami 

fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni 
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a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el. 

Zenetörténet-zeneirodalom 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános 

jellemzése és zenei jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, 

táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által ismert, 

meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga 

művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach 

kantátái, a kantáták tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos 

zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika 

korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző 

formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a szimfónia 

tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán keresztül; a vonósnégyes 

hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két különböző műfajú 

művének részletes bemutatása. 

Zeneelmélet 

 „A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

2. A szóbeli vizsga tartalma: 

Szolfézs 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 
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- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne 

nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül 

három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az 

előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz 

fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 „B” tagozat 

Hangszer, magánének főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált 

hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz 

fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól 

a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne 

nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül 

hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az 

előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. - A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a 
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vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

 „A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz 

fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Zeneelmélet 

 „A” tagozat 

Hangszer és magánének főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 

kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

FURULYA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 

Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: 

Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből 

is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 
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és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: 

Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: 

Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: 

etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből 

is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. 

tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet 

de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., 

Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 

darabok nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 

etűd 1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. 

nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

KLARINÉT 

 „A” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-

tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 

(Dancla: Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi Éva-

Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] Barokk és 

klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis előadási darabok 

19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., 

Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 27., 28., 30., 74, nehézségi szintjén). 



 224 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-

tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 

(Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, 

(Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: Concertino II. 

tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr 

Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 duó, Kovács Béla: 

Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár 

Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

SZAXOFON 

 „A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz 

hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal 

Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 könnyű 

etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmónia, HU 3794) 

Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 19 

664), B. Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A. Corelli: 

Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek - Kraszna L. 

EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), 

Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. 

Egy kíséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az 

alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: 

Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 

201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 

20 455) 9., 15., J. v, Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Square Dance (in B), Tarantella 

(in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 8. 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stílusú 

művet is választani kell): G. Fr. Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. Pescetti: 

Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: Andante (Perényi: Szaxofon ABC 

II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C), Rimszkij-Korszakov: 

Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. A. Leduc AL 19 555), 

E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 
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Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és 

egy etűd). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

KÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi 

szintjén). 

- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., 

II/42., II/68., II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is (Tarjáni Ferenc: 

Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két 

tánc, G. F. Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén), 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehézségi 

szintjén). 

- Két etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi 

szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, Frehse: 

Andante, Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TROMBITA 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exercices 

1-21., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő tanulmányok, 

egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: 

Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Petits 

exercices 1-29., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő 

tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén. 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel, Albinoni: 

F-dúr concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 

Concertino nehézségi szintjén). 
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Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással. 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-ABC 

16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: 

Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló 

[26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű 

előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl.: hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi-Pehl-Perlaki: 

Harsonaiskola II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco Allegro, 6. 

Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. Pergolesi: 

Ária [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, Marcello 

szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

TENORKÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 

Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. 

nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 

B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 

Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

BARITON 
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 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből 

F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 

Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi 

szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 

B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 

Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

 „A” tagozat 

- Egy skála (legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 

183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi 

szintjén). Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 

179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal - [176] H. Purcell: Rigaudon - [166] nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

ÜTŐHANGSZEREK 

 „A” tagozat 

- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: 

Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád 

nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 

Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums 

szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz 

nehézségi szintjén). 
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- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

  

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 

14.; Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással. 

- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 

Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-

tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6. 

nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

GITÁR 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 

4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., 

Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar 

honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 

20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, 

vagy spanyol és latin-amerikai romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, 

Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. századi darabok Farkas Ferenc, 

Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 

13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; F. 

Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milán: 6 

Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll 

prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega 

darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 

2., 3 nehézségi szintjén). 

- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-

Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 
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 „A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 

prelúdium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája 

nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 

könnyű szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, 

Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet 

nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 

álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, 

Kromatikus invenció IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis 

prelúdium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 

Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: 

Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARMONIKA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök, 54., 59., 67. számú Czerny-etűd nehézségi 

szintjén). 

- Egy barokk mű (egy barokk tánc vagy egy prelúdium - Bartók Karola: Harmonikaátiratok 

[Bach és Händel kisebb zongoraművei] 15., 23., 27. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina-tétel (egy szonatina tétel Bartók Karola-Bogár István Szonatina-album 

harmonikára; Beethoven, Steibelt, Haslinger szonatinája nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára [Csajkovszkij: Olasz 

dal, Bogár István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika-album] Schumann: Tüzes lovas 

nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és 

szextmozgásban; hármashangzat-felbontások. 

- Egy élénk tempójú jobbkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/65., 71. számú 

Czerny-etüd nehézségi szintjén). 
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- Egy élénk tempójú balkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/69., 70., 74. számú 

Czerny-etüd nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú kétszólamú barokk mű (Régi angol orgonazene - Trevor: John Travers 

Cornet voluntary, Anonimous a-moll voluntary, William Hine Flute piece nehézségi szintjén). 

- Egy többszólamú barokk mű (Bartók Karola: Harmonikaátiratok - Bach és Händel kisebb 

zongoraművei/28., 30., 31. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel (Bartók Karola-Bogár István: Szonatina-

album harmonikára; Sugár Rezső, Hajdú Mihály, vagy Bogár István szonatinája, Diabelli, 

Kuhlau szonatinatételei nehézségi szintjén). 

- Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől (Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis 

rondó). 

- Egy szabadon választott mű nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

HEGEDŰ 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, 

vagy Mazas: Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: 

Menuett és Trió, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, 

Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études 

speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi 

szintjén). 

= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 

könnyebbek szintjén). 

- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: 

Magyar tánc. Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll 

Koncert I. tétel Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: 

Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GORDONKA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. - Schott/1., 

2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 - PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén). 
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- Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, 

Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořak: Melódia nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 

 (Dotzauer: Etűdök I-II. - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. - Schott 967, Lee: 40 

etűd op. 31 és op. 131-ből - PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 - Peters nehézségi 

szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, 

vagy barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-dúr 

szonáta III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-II. tétel, 

Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

MAGÁNÉNEK 

 „A” tagozat 

- Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény..., Molnár-Kern: Szól a kakas már..., 

Zöld erdőben, zöld mezőben... népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet dalai: 

Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: 

Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és legény, 

Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, Az 

elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, ha végül 

válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 „B” tagozat 

- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán..., Ludaim, 

ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén). 

- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma; 

Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi: Nina; 

Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, illetve A dal 

mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; Áldás; 

Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos reggel, illetve A 

dal mesterei VII/c, Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok darabjai nehézségi 

szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
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Művészeti záróvizsga tartalma:  

 

1. Az írásbeli vizsga tartalma: 

Szolfézs 

 „A” tagozat 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

Diktálás, elemzés 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos 

zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg kell 

adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: formai 

felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei 

elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két 

szólamban nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos 

dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon 

változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat 

benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 „B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos 

dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon 

változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat 

benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai 

fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 
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kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el. 

- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, 

Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak 

ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. 

Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és 

madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok 

sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. 

concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy 

tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 

szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn 

vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). 

- A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, impresszionista 

művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei 

példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes 

bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva - variációk). 

 

 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

- Bach korálelemzése. 

- Formatani elemzés a négy év anyagából. 

2. A szóbeli vizsga tartalma: 

Szolfézs 

 „A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 
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- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek közül 

három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az 

előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs 

 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; a 

dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes 

darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb 

jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi kitérés és 

moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 

(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek közül 

három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az 
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előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott szemelvények műfaját, 

stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

 „A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést 

tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz 

fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Zeneelmélet 

 „A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából.  

 

Zeneelmélet főtanszak 

 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a 

tanult hangszerből kell tenni. 
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FURULYA 

 „A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: 

Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: 

Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, 

vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., 

Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, 

amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), 

Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy 

Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Telemann 

műveinek nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, 

Szervánszky Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., 

Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik darabja 

nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy 

barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

 „A” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. 

nehézségi szintjén); 

- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 

(Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab 
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op. 43., Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: Pranzer: 

3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus 

etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: 

Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, 

Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: 

Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

SZAXOFON 

 „A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

- Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 

előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített szeptim-

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. 

évfolyamtól szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges 

egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 222 

etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III. 

(Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15.; J. v. Beekum: 35 

Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 13-

tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat 

(A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely azonos 

hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); G. 

Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta (A. Leduc 

AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr szonáta 

(Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Rondo Op. 63. 

(Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 260 

H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 

19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor: 

Koncertetűdök (Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. 

Egy kíséretes vagy szólóművet minden esetben kívülről kell játszani. 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 
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- Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 

hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontással, 

minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb 

mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb 

gyakorlat: Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus 

gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 

bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár; 

lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi színtű 

kíséretes előadási darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-

gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: Szonáta (A. 

Leduc AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. Leduc AL 20 829); G. Fr. Händel: 6. szonáta 

(A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 19 075); R. 

Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Fantaisie brillante (H. Lemoine 

26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 259 H.L.); E. Bozza: 

Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 143); Götz Nándor: 

Koncertetűdök (Fon-Trade) bármely darab; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. 

évfolyam anyagát. 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. 

Minden esetben összesen két vizsgadarabot kívülről kell játszani: pl. egy kíséretes előadási 

darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 

 

KÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., 

II/161., II/203. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta 

lassú és gyors tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; 

(Schubert: Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, Skroup: 

B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: 

Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. 

nehézségi szintjén). 

- Egy etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok - 

fúvósötös - nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel (ajánlott előadási 

darabok a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bogár: 

Változó felhők, Zempléni: Rapszódia). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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TROMBITA 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: 

Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási 

darabok: Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; 

kamaraművek: Borst: Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six 

duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 

- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök 

II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: 

Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, 

Corelli: e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 

- Egy más stílusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HARSONA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggiero, 

17. Allegro moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. 

Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato nehézségi 

szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 

kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: 

Válogatott etűdök harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 20., 

21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 

zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 

tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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TENORKÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-

Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 

kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, 

Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-

Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 

zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 

trombita tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

BARITON 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 

Technikai etűdök 7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 

kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, 

Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
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- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 

Technikai etűdök 7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises nehézségi 

szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 

zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai harsona 

tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

TUBA 

 „A” tagozat 

- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. 

gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. 

gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára 

nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

ÜTŐHANGSZEREK 

 „A” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 6., 11., 

15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 

Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis 

imádság, Joplin: Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. 

Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: 

Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és 

dallamhangszeres műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a 

kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

  

„B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: 

Üstdobgyakorlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi 

szintjén). 
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- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 

- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és 

gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Faust/Tánc no.6, 

Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis 

Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: 

Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz 

nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell 

játszani. 

 

GITÁR 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. 

kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi 

szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és 

barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek 

(Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; 

tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, 

Rosita nehézségi szintjén). 

- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden 

op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi 

szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű 

több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. 

Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek 

tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: 

Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. 

K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré 

művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

 „A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta C 

K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 

- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. 

Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén). 



 243 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, 

Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi 

szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

  

„B” tagozat 

Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll 

háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr 

szonáta K.453. nehézségi szintjén). 

- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 

309 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, 

Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HARMONIKA 

 „A” tagozat 

- Különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag (Czerny: G-dúr 

etűd 74.; G. F. Händel: d-moll courante; Kabalevszkij: Scherzo; Bogár István: Hat kis darab 

nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

A gyakoribb standard basszusos harmonika esetén a zeneművészeti szakközépiskolák 

felvételi anyaga az irányadó, mint záróvizsga követelmény. 

Kromatikus balkezű képzés esetén a záróvizsga anyaga: 

- Egy reneszánsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. 

munkájából (Chorea 20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén). 

- Két szonáta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből (D. Scarlatti: a-moll 

szonáta, d-moll szonáta, D-dúr szonáta, Seixas: h-moll toccata, Carvalho: g-moll toccata 

nehézségi szintjén). 

- Három szvit-tétel vagy egy fúga J. S. Bach műveiből (h-moll francia szvitből Allemande, 

Menuet, Gavotte; c-moll fúga nehézségi szintjén). 

- Egy mű a Trevor-kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi 

Canzona (John James: a-moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: 

Cornet voluntary nehézségi szintjén). 

- Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből (W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár 

István: Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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HEGEDŰ 

 „A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet 

kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Háromoktávos hangsortanulmány. 

- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, 

Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr 

- Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, 

Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

GORDONKA 

 „A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonátatételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-

moll-szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: 

G-dúr szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

MAGÁNÉNEK 

 „A” tagozat 

- Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj bús 

lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. kötetéből 

és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 
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- Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufriedenheit, 

Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 

- Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A fecske, 

Glinka: A pacsirta? Richárd Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar 

népzene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kosa P., Farkas F., Fauré, 

Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 „B” tagozat 

- Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, 

Vivaldi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

- Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, Ridente 

la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro házassága c. 

operából megfelelő hangfajok áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi szintjén). 

- Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus operaária 

(Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai vagy Puccini: 

Lauretta áriája nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], 

Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott dalok, 

Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
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ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS HELYI TANTERVE 

TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZAT 

 

1. Balettelőkészítő gimnasztika 

 

Előképző 1.-2. évfolyam 

 

Az előképzős tanulók izomzatát, testét felkészítse, alkalmassá tegye a balett oktatás megkezdésére. 

Az egyes gyakorlatok elsajátításának alapja, nélkülözhetetlen pillére a klasszikus balett technikának. 

A rendszeres munka lelkileg és fizikailag is felkészíti a tanulókat a fegyelmezett munkára. 

Az alapfok első és második évfolyamában a tantárgy elsődleges célja a bemelegítés, rugalmasság, 

tágság fejlesztése. 

 

a tanulóismerje 

- a testrészeit, 

- testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit, 

- a különböző izomcsoportokat, 

- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

- a járás- és futásformákat. 

legyen képes 

- a térben való tájékozódásra, 

- izmainak tudatos használatára, 

- a tanult tananyag csoportos bemutatására. 

 

Az éves órakeret felosztása első két évfolyamban 

Törzsanyag feldolgozása: 

További gyakorlásra, ismétlésre, vizsgákra, más didaktikai feladatokra / tánc- és színházi előadás 

látogatására, szakmai videofilm megtekintésére / 

 

Alapfok 

 

1.évfolyam (évi 36 hét-heti 2 óra-összesen:-72 óra) 

 

Az első évfolyam elsődleges célja a mindennemű tánchoz nélkülözhetetlen testtartás elsajátítása, 

ettől elválaszthatatlan módon a különböző testrészekkel való tudatos bánásmód, az izomérzet 

megteremtése. Elengedhetetlen továbbá a zongorakísérettel összehangolt, önálló mozgássorok 

bemutatása a vizsgán. 

Tekintettel a hat-hét évesek fizikai fejlettségére a gyakorlatok elsősorban a különböző ülő és fekvő 

helyzetekben végeztethetők, természetesen itt is ugyanúgy érvényesek a testtartásra vonatkozó 

szabályok: felhúzott combizom, feszesen tartott fenék-, hát- és hasizom, lehúzott váll, az áll 

megemelése és természetesen a kívánt, de mindenképpen feszes lábfejtartás. 

Az alacsony óraszám és a tanulók fiatal kora ellenére feltétlenül el kell érni a tökéletesen 

fegyelmezett viselkedést, hisz csak így biztosítható az elengedhetetlen összpontosítás. Különböző 

játékok még a kezdeti időkben sem alkalmazhatók, az azokat követő, fellazult, fegyelmezetlen 

viselkedés miatt, ami után nehéz újra megteremteni az azt megelőző állapotot. Kis mértékben 
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hasznos különböző, játékos formában gyakorolt feladat / versenyek, szoborjáték /, de 

hangsúlyozottan csak kis mértékben, szintén az előbb említett ok miatt. Itt említeném a páros 

gyakorlatok helytelen alkalmazását ebben az életkorban, hisz még nincs kialakult felelősségtudatuk, 

valamint kihasználják a feladatban rejlő, közös játék lehetőségét.    

Követelmény a rúddal szemben és a rúd mellett végzett gyakorlatoknál a helyes rúdfogás elsajátítása 

valamint a rúdtól való megfelelő távolság megtartása. 

Szintén követelmény a tramplin ugrás megtanítása, ezt nagyon hasznos különböző, váltott 

tempókban végeztetni. Ide tartozik még a ritmusgyakorlatok alkalmazása: váltott tempójú 

zongorajáték tapssal való kísérete, szintén váltott tempójú zongorajátékra történő járások. 

Elengedhetetlen a különféle izomerősítő gyakorlatok nagy mennyiségben való alkalmazása. Így 

például hasizom erősítő gyakorlatok, hátizom erősítő gyakorlatok, váll- és karizom erősítő 

gyakorlatok, lábfej- és különböző lábizom erősítő gyakorlatok. 

Már ebben az évben feltétlenül el kell kezdeni a tágító, lazító és hajlékonyságfejlesztő feladatok 

nagy mennyiségű gyakorlását. 

 

Tananyag 

 

Járások 

Összetett gyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás elsajátítására, 

egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzék fejlesztésére szolgálnak. 

Járásformák 

- alapjárás /későbbiekben váltakozó tempójú zongorakíséret mellett/ 

- lefeszített lábfővel 

- sarkon 

- külső élen 

- magas féltalpon 

- törzshajlítással /tenyér a földet érinti/ 

- guggolásban 

Fej-és nyakgyakorlatok 

Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített végrehajtása. Nagy 

szerepük van a jó testtartás elérésében. 

-fejfordítás 

-fejdöntés 

-fejkörzés 

Vállgyakorlatok 

Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes testtartás érdekében. 

-váll lehúzása 

-váll felhúzása 

-vállkörzés 

Törzsgyakorlatok 

Célja a has-, hát- és oldalizom harmonikus megerősítése, ugyanakkor a hajlékonyság kidolgozása, 

az izmok nyújtása valamennyi irányban. A gyakorlatok nagyon változatosan végeztethetők álló, 

fekvő, ülő helyzetben, valamint rúdnál: rúddal szemben és rúd mellett. 

-törzshajlítás 

-törzsdöntés 

-törzsfordítás 

-törzskörzés 

Lábizomerősítő gyakorlatok 
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Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek /boka-, térd- és csípőízületek / 

mozgékonyságának fejlesztése. 

Rúddal szemben, rúd mellett, később pedig középen is nagyon hasznos a / természetesen 

párhuzamos lábbal történő /: 

-demi plié 

-grand plié 

-relevé 

-passé helyzetek 

különféle variációi. 

Ide tartoznak még a különféle ülő- és fekvő helyzetekben történő lábemelések variációi. 

Lábfejgyakorlatok 

Célja a lábfej és a boka megerősítése, a rüszt nyújtásának és a helyes lábfejtartásnak a  kidolgozása. 

-lefeszített lábfej 

-visszaszorított lábfej /pipa/ 

-visszaszorított lábujjak 

-gördülés 

Tágítógyakorlatok 

Célja elsősorban a 180-ra kifordított lábhelyzet és a magas lábemelések érdekében a csípőízület 

tágítása 

Tágító gyakorlatok ülő helyzetben: 

-törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

-törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

-spárga /haránt, oldalt/ 

-lábvezetés sarokfogással 

-nyitott, hajlított ülés 

Tágító gyakorlatok fekvő helyzetben: 

-lábemelések 

-lábdobások 

-lábvezetések sarokfogással 

-nyitott, hajlított lábtartás háton fekve 

-nyitott, hajlított lábtartás hason fekve 

Hajlékonyságfejlesztő gyakorlatok 

Célja a gerinc különböző irányokban történő hajlékonyságának fokozása. 

Gyakorlatok álló helyzetben: 

-lapockából indított, felső vállövből történő, ún. kis hátrahajlás /rúddal szemben/ 

-oldalthajlás /rúddal szemben/ 

Gyakorlatok fekvő helyzetben: 

-kis híd, nagy híd 

Járások 

Diagonálban – vagy körben 

-lábfej, spicc nyújtása talpon 

-lábfej, spicc nyújtása féltalpon 

-komplikálva a kettő 

-karkísérlettel komplikálva (I.II. part de bras) 

Allegró 

-sauté VI. pozícióban, kéz a vállon 

-sauté VI. pozícióban, egy lábra érkezve 

-sauté kilépéssel indítva 

-chassé 
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-sauté karkísérlettel 

-szökdelések 

-futások 

 

 

 

2.évfolyam (évi 36 hét-heti 2 óra-összesen:-72 óra) 

 

A második évfolyamban folytatódik a tanulóknak a klasszikus balettre és a különböző 

tánctechnikákra való előkészítése. 

Ebben az évben már hosszabb gyakorlatokat, illetve gyakorlatsorokat állítunk össze a gyerekeknek, 

fejlesztve ez által memóriájukat, kitartásukat, összpontosító képességüket. 

Az óra nagyobbik részében a feladatok álló helyzetben történnek, készülve a következő év 

klasszikus balett óráira, ahol nincs helye az ülő és fekvő helyzetben zajló gyakorlatoknak. 

A tananyag szinte fedi az első évfolyam anyagát, bár a tempók gyorsulnak, az elvégzendő 

mennyiségek nőnek, bonyolultabb koordinációs feladatok elé állítjuk a növendékeket. Ebben az 

évfolyamban arra kell törekednünk, hogy a gyerekek tökéletesítsék az első év célkitűzéseit: a 

testtartás elsajátítását, a klasszikus baletthez nélkülözhetetlen kifelé fordítottságot, valamint az 

állóképesség és az izomzat oly mértékű megerősítését, hogy a következő év tananyagát különösebb 

akadályok nélkül vehessék. 

 

Klasszikus balett 

 

Célok és feladatok 

A klasszikus balett tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló a szükséges készségek és képességek 

fokozatos fejlesztésével párhuzamosan elsajátítsa a klasszikus balett alaplépéseit és a tananyagba 

foglalt lépésanyagát. 

Irányítsa a tanulót 

- középfokú táncoktatással foglakozó intézményben történő továbbtanulásra 

- amatőr táncegyüttesek munkájába való bekapcsolódásra 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a klasszikus balett lépésanyagát 

- speciális koordinációját 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

- az esztétikus kivitelezés módjait 

Fejlessze a tanulók 

- fizikai képességeit 

- teljesítő és állóképességét 

- tánc iránti szeretetét 

- koncentrálóképességét 

- koordinációs készségét 

- muzikalitását 

- technikai tudását 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a rendszeres munka igényét 

- a megfelelő munkafegyelmet 

-  a csoportmunka egymásra figyelő magatartásformáját 

 

Követelmény 
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A tanulók ismerjék 

- a klasszikus balett tananyagában levő lépésanyagot 

- a harmonikus megvalósítás lehetőségeit 

- a technikai biztonság elérésének módjait 

Legyenek képesek 

- a klasszikus balett általuk ismert lépésanyagának gyakorlatsorokká összefűzött 

formájának önálló bemutatására 

- a nehezebb technikai elemek és a plasztikus koordináció egyidejű végrehajtására 

- csoportos bemutatás formájában a figyelmes együttműködésre 

- a zene és a tánc összehangolására 

 

A tantárgy kapcsolatra más tantárgyakkal 

A klasszikus balett a táncművészet alaptechnikája, az itt megszerzett ismeretek minden tantárgy 

elsajátításához segítségül szolgálnak, minden szakmai tantárggyal szoros összefüggést képezve. 

 

Értékelés 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan, oktatás közben, szóban értékeli. 

Az oktatási évenként történő félévi és év végi vizsgák adnak lehetőséget az osztályzatba foglalt 

értékelésre.  

A balett tantárgy eredményességét egyetlen, egytől ötig terjedő osztályzattal kell értékelni.Az 

osztályzatra a tantárgyat oktató szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság – az értékelés 

szempontjait figyelembe véve-dönt. 

Az értékelés szempontjai 

- a tánctechnikai színvonal 

- esztétikus kivitelezés 

- koordinációs készség 

- meggyőző előadásmód 

- a tanuló készségeinek fejlődést 

 

Tárgyi feltételek 

- lehetőleg osztályonként egy balett terem (5 x 10 méter) 

- megfelelően épített, táncoktatásnak megfelelő rugalmas aljzat 

- fiú – és leányöltözők, mellékhelységek, zuhanyzók 

- zongora, vagy pianínó 

- cd-lejátszó, magnetofon 

- zenei CD-k kazetták 

- TV – videó, videokazetták, lejátszó, felvevő 

 

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 

A balett tanszakon évente két értékelő vizsgát tartunk osztályonként, félévben és év végén. A 

tanulóknak vizsgát kell tenni minden szakmai tantárgyból. A vizsgabizottságot a szakmai tanárok 

alkotják. A szaktanár javaslata alapján a vizsgabizottság közösen dönt a tanulók érdemjegyéről, 

figyelembe véve az egész félévi teljesítményüket. 

A vizsgabizottság értékeli az osztály munkáját és a tanulók egyéni eredményeit, fejlődését, 

szorgalmát és az új tananyag elsajátításának sikerességét. 

A tanszak a szakmai alkalmatlanság tényének megállapítása—mely sok összetevőjű—szintén a 

vizsgabizottság feladata. 
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Az adott évfolyamon a tanterv által meghatározott tananyag elsajátítása, ennek harmonikus, 

esztétikus kivitelezése. 

A közös csoportmunka helyes, egymásra figyelő magatartásformája 

A gyakorlatok közötti dinamikai különbségek megmutatása 

A mozgássor pontos zenei kivitelezése  

Az interpretáláshoz szükséges önfegyelem 

A folyamatos fejlődés érdekében a szakmai órákon a tanár folyamatos korrigálja, instruálja a 

növendéket. Az instrukciókra szinte szimultán javítással kell reagálni, és a korrekciót rögzíteni. 

Mindezekhez szükséges a jó koncentráló készség és a folyamatos, intenzív munka. 

 

A vizsgák értékelésénél, a vizsgabizottság számára e néhány pontban megfogalmazott 

követelmények számítanak irányadónak. Maximálisan értékeljük a tanulók kitartó, következetes 

munkáját, szorgalmát és akaratát. 

A társastánc, a modern tánc és a néptánc tantárgyak, lépésanyaguk pontos elsajátítása mellett stiláris 

feladatok elé is állítják a tanulókat. E tantárgyak az értékelésénél ezt is figyelembe kell venni, a 

tiszta formai és pontos zenei kivitelezés mellett. 

 

 

 

Alapfok 

 

1. évfolyam (évi 36 hét-heti 2 óra-összesen: 72 óra) 

 

A táncelőkészítő gimnasztikában megtanított helyes testtartás felhasználásával az en dehors 

kidolgozása. A kartartások és fejfordítások, valamint a térben való elhelyezkedés megtanítása, az 

ugrástechnika megalapozása. 

Helyes tartás 

Rúdfogás technikája 

Lábhelyzetek: I. II. V. poziciók 

Rúdgyakorlatok 

- Pozicióváltás 

- Demi és grand plié I. II. V. pozicióban. 

- Battement tendu I. pozicióból előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu V. pozicióból előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu jeté I. pozicióból előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu passé par terre. 

- Plié soutenu előre, oldalra, hátra. 

- Demi rond  en dehors és  en dedans.  

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

- Relevé lent 45o-ra. 

- Sur le cou de pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé. 

- Hátra és oldalt hajlás rúddal szemben állva I. II. V. pozicióban. 

- Előre dőlés háttal a rúdnak I. II. V. pozicióban. 

- Relevé I. II. V. pozicióban. 

I. évfolyamban a rúdgyakorlatokat rúddal szemben, illetőleg rúdnak háttal végeztetjük. 

 

Középgyakorlatok 

- Irányok-térbeosztás 

- Lábhelyzetek I. II. V. pozicióban. 
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- Pozicióváltások. 

- Demi plié I. II. V. pozicióban. 

- Kartartások: előkészítő helyzet, I. II. III. karpozíciók. 

- port de bras. 

- ½ port de bras. 

- Battement tendu I. pozicióból előre oldalra, hátra. 

- Relevé I. II. és pozícióban. 

Allegró 

- Temps levé sauté I. II. pozicióban. 

- Petit echappé I. pozicióból II. pozicióba. 

- Pas marsché lépések. 

 

2. évfolyam (évi 36 hét-heti 2 óra-összesen: 72 óra) 

 

A rúddal szemben megtanultakat a rúd mellett, fej és karkísérettel tanítjuk, megalapozva ezzel a 

növendékek koordinációs kézségét. 

A gyakorlatok dinamikájának, tempójának növelése, új gyakorlatok tanítása. 

Rúdgyakorlatok 

- IV. pozíció megtanítása rúddal szemben és rúd mellett. 

- Demi plié IV. pozicióban rúddal szemben és rúd mellett. 

- Battement tendu demi plié-vel V. pozicióból előre, oldalra, hátra. 

- Battement double tendu oldalra rúddal szemben és rúd mellett. 

- Battement tendu jeté V. pozícióból rúddal szemben és rúd mellett. 

- Battement tendu jeté demi plié-vel V. pozicióból előre, oldalra, hátra rúddal szemben és rúd 

mellett. 

- Preparáció rond de jambe par terre-hez rúd mellett. 

- Rond de jambe par terre demi plié-vel en dehors és en dedans rúd mellett. 

- Fondu  lábujjheggyel a földet érintve előre, oldalra, hátra és 450-on előre, oldalra, hátra 

rúddal szemben és rúdnak háttal. 

- Átfont sur le cou-de-pied III. pozicióból rúddal szemben. 

- Relevé lent 45o-on és 90o-on elrőre, oldalra, hátra rúddal szemben és rúdnak háttal. 

- Developpé 90o-on előre, oldalra, hátra rúddal szemben és rúdnak háttal. 

- Grand battement jeté  előre, oldalra, hátra rúddal szemben és rúdnak háttal. 

- Hajlások rúd mellett állva előre, oldalra, hátra. 

- Balance I.-II.-V. pozícióban. 

Középgyakorlatok 

- 1.Grand plié I.-II.és (V.) pozicióban. 

- Battement tendu nyújtva és demi plié-vel V. pozicióból előre, oldalra, hátra. 

- Battement double tendu oldalra nyújtva. 

- Demi rond lábujjheggyel a földet érintve en dehors és en dedans. 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

- II. port de bras. 

- Relevé V. pozicióban. 

- Balance I. II. pozicióban. 

Allegró 

- Temps levé sauté V. pozicióban. 

- Petit echappé. 

 

3. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 
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Az első két osztályban elsajátított gyakorlatok tempóját gyorsítjuk. Megtanítjuk a sur le cou-de-

pied-ben végzett balance-t, amely megalapozza a tour-okat. Megismertetjük a növendékeket a 

klasszikus balett pózaival lábujjheggyel a földet érintve. 

Rúdgyakorlatok 

- Grand plié IV. pozicióban. 

- Battement double tendu előre, hátra. 

- Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu jeté passé par terre. 

- Fondu 45o-on rúd mellett. 

- Frappé és double frappé lábujjheggyel a földet érintve, 350-on előre, oldalra, hátra. 

- Petits battements sur le cou-de-pied talpon. 

- Soutenu talpon 45o-on előre, oldalra, hátra. 

- Relevé lent és developpé 90o-on előre oldaltra, hátra rúd mellett. 

- ½ fordulat V. pozícióból V. pozicióba rúd felé fordulva. 

- Balance rendkívüli sur le cou-de–piedben lábujjhegyen állva. 

- Pas de bourrée en dehors rúddal szemben. 

- Demi rond 450-on talpon en dehors és en dedans. 

- Előkészítés rond de jambe en l’air-hoz. 

Középgyakorlatok 

- Demi plié IV. pozicióban. 

- Grand plié  V. pozicióban. 

- Battement double tendu előre, hátra. 

- Battement tendu marché. 

- Battement tendu jeté V. pozícióból. 

- Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu jeté demi plié-vel. 

- Rond de jambe par terre demi plié-vel. 

- Pózok lábujjheggyel a földet érintve, nagy kartartással croisé, effacée előre hátra valamint 

I.II.III. arabesque-ben. 

- Relevé lent 45o-ra (45o fölé). 

- III. port de bras. 

- Pas de bourré lábváltással en dehors. 

- Balance V. pozícióban. 

Allegró 

- Petit echappé.  

- Sissonne semple en face. 

- Glissade oldalra. 

- Changement ¼ és ½ fordulattal. 

- Polkalépés 

 

4. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

A súlyláb megerősítése, a rúdnál végzett gyakorlatok nagy része féltalpra emelkedéssel történik. 

Fontos feladat a tourok előkészítése, és néhány ugrás ¼ és ½  fordulattal történő kidolgozása. 

Rúdgyakorlatok 

- Battement double tendu pliével előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu és battement tendu jeté  pózokban kis és nagy kartartásokkal. 

- Battement tendu jeté developpé előre, oldalra, hátra. 
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- Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans. 

- Fondu 45o-on féltalpra emelkedéssel. 

- Double fondu talpon 45o-on előre, oldalra hátra. 

- Rond de jambe en l’air talpon. 

- Frappé és double frappé lábujjhegyen állva. 

- Soutenu 45o-on féltalpra emelkedéssel. 

- Relevé lent és developpé pózokban (kivéve écarté). 

- Developpé passé en face és pózból pózba. 

- Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra. 

- Demi rond 450-on féltalpon állva. 

- Grand rond 450-on talpon. 

- Mély hajlások előre, hátra. 

- Attitude helyzetek. 

Középgyakorlatok 

- Grand plié IV. pozicióban. 

- Battement tendu és battement tendu jeté pózokban kis és nagy kartartásokkal. 

- Battement tendu jeté marché. 

- Battement double tendu demi  plié-vel előre, oldalra, hátra. 

- Battement tendu jeté pointé pózokban. 

- Fondu talpon 450-on pózokban kis és nagy kartartásokkal. 

- Frappé és double frappé 35o-on en face. 

- Demi és grand rond 450-on talpon en dehors és en dedans. 

- Relevé lent és developpé 45o-on és 90o-on en face és pózokban (kivéve ecarté és IV. 

arabesque). 

- ¾ fordulat V. pozícióból V. pozícióban. 

- Ecarté élőre és hátra pózok nagy kartartással lábujjheggyel a földet érintve. 

Tourok 

- Preparáció tour sur le cou-de-pied-hez II. IV. V. pozicióból en dehors és en dedans V. 

pozicióba zárva. 

- Tour sur place.  

Allegró 

- Temps levé sauté volé V. pozicióban. 

- Temps levé sauté IV. pozicióban. 

- Petit echappé ¼ és ½ fordulattal. 

- Petit echappé IV. pozicióban croisé és effacée pózokban. 

- Petit jeté.  

 

5. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

A tanulók fizikai terhelésének fokozása, figyelembe véve a fizikai és szellemi képességeiket. Cél a 

kis és nagy  pózok  használata és koordinált kivitelezése gyakorlatokban. En tournant gyakorlatok 

pontos elsajátítása. Tourokhoz szükséges stabil állóláb és fejkapás gyakorlása. A test harmónikus és 

koordinált mozgásának elérése. 

Rúdgyakorlatok 

- Battement tendu en cercle en dehors és en dedans. 

- Battement tendu jeté developpé pózokban kis és nagy kartartással. 

- Battement tendu jeté enveloppé. 

- Fondu és double fondu 45o-on féltalpon előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Fondu tombé-val előre és hátra 45o-on. 
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- Grand fondu előre, oldalra hátra. 

- Rond de jambe en l’air féltalpon. 

- Grand rond 450-on féltalpon állva. 

- Grand rond 90o-on talpon. 

- Demi rond talpon pózból pózba. 

- Relevé lent és developpé előre, oldalra, hátra és pózokban relevé-vel. 

- Relevé lent és developpé ecarté pózban talpon. 

- Grand battement jeté pózokban 

Középgyakorlatok 

- Battement tendu és battement tendu jeté en tournant 1/8 és ¼ fordulattal en dehors és en 

dedans. 

- Grand rond de jambe par terre en face és pózból pózba. 

- Double fondu 450-on talpon pózokban. 

- Soutenu 45o-on pózokban kis és nagy kartartásokkal. 

- Soutenu féltalpra emelkedéssel. 

- Rond de jambe en l’air 45o-on talpon en dehor és en dedans. 

- Frappé talpon pózokban kis és nagy kartartásokkal. 

- Demi rond 900-on talpon en face és pózokban. 

- Grand battement jeté pózokban. 

- Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- IV. V. port de bras. 

Tourok 

- 1 tour sur le cou-de-pied II. IV. és V.pozicióból en dedans és en dedans. 

- Tour pas de bourré. 

Allegró 

- Grand echappé. 

- Assamblé előre, hátra. 

- Glissade előre, hátra.  

- Sissonne simple pózok. 

- Sissonne tombé előre, oldalra 

- Temps lié sauté. 

 

6. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

Ebben az évfolyamban fokozzuk a féltalpra emelkedést igénylő gyakorlatok számát, így tudjuk 

biztosítani a súlyláb erejét, amely elengedhetetlen a tour-okhoz, tour lent-okhoz,és a nagy 

ugrásokhoz .Megköveteljük a gyakorlatok tiszta technikai kivitelezését, és a plasztikus koordinált 

előadásmódot. 

Rúdgyakorlatok 

- Grand rond 450-on plié relevé-vel en face és pózból pózba en dehors és en dedans. 

- Fondu 90o-on pózokban. 

- Fondu 900-on tombé-val előre és hátra talpon és féltalpon. 

- Frappé és double frappé posé-val. 

- Double frappé demi plié relevével előre, oldalra és hátra. 

- Grand rond 900-on féltalpon. 

- Fouetté 45o-on és (90o)-on plié relevé-vel en dehors és en dedans. 

- Grand battement jeté enveloppé. 

- Grand battement jeté balancé. 

Középgyakorlatok 
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- Fondu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Fondu tombé-val előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Fondu 900-on talpon előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Soutenu 450-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Demi rond 90o-on talpon en face és pózokban. 

- Écarté 450-on és 900-on talpon. 

- Grand battement jeté developpé-val előre, oldalra, hátra és pózokban. 

- Grand battement jeté marché. 

- Fouetté talpon 45o-on en dehors és en dedans pózból pózba. 

- Grand fouetté á lá second-ból I. arabesque-be. 

- Pas de bourré. 

- Sissonne tombé pas de bourrée. 

- VI. port de bras. 

Tourok 

- Tour sur le cou-de-pied II. IV. és V. pozicióból 1-2 fordulattal IV. és V. pozicióba befejezve 

en dehors és en dedans. 

- Tour piqué diagonálban. 

Allegró 

- Echappé 1 fordulattal. 

- Temps levé sauté 1 lábon. 

- Ballonné 45o-on oldalra helyben és coupéval. 

- Sissonne ouverte 45o –on előre, oldalra, hátra és pózokban. 

 

Továbbképző 

 

7. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

A továbbképző első évfolyamában nagy hangsúlyt kap a rúdgyakorlaton belül a pózokban történő 

kivitelezés. Elsőként a battement tendu és a battement tendu jeté gyakorlatokat sajátítják el a tanulók 

pózokban, majd a fondu, adaggio, grand battement jeté következik. 

Fokozódik a féltalpra emelkedések száma, mind a rúdnál, mind pedig középen. Tourok növelése, 

figyelembe véve a tanuló és az osztálytechnika tudását. 

Rúdgyakorlatok 

- Batement double-tendu nyújtott lábbal és demi-plié-vel pózokban. 

- Battement tendu jeté-developpé pózokban. 

- Battement tendu jeté enveloppé. 

- Fondu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Soutenu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Fouetté rúd felé és rúdtól elfordulva. 

- Frappé ritmizálva. 

- Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Developpé ballon 45o-on. 

- Allongé pózok. 

- Grand battement jeté developpé-val 

 

Középgyakorlatok 

- Battement tendu en tournant ½ fordulattal. 

- Battement tendu jeté en tournant ½ fordulattal. 
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- Fondu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra. 

- Soutenu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra. 

- Grand battement jeté pózokban. 

- Grand battement jeté marché. 

- Pas de bourrée en tournant ¾ fordulattal. 

- IV. arabescque lábujjheggyel a földet érintve. 

- V. port de bras. 

- VI. port de bras. 

Tourok 

- Tour sur le cou-de-pied IV. pozícióból 2 fordulattal. 

Allegró 

- Echappé 1 fordulattal. 

- Assamblé pózokban. 

- Glissade pózokban. 

- Sissone tombé előre, hátra, oldalra. 

- Échappé battu rúddal szemben. 

 

8. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

Fő szempontok: 

A Plié-relevé-k kidolgozása rúdnál és középen. A továbbképző második évfolyamában nagy 

hangsúlyt kap az izomerő és az állóképesség fejlesztése. Az allegro és az első nagy ugrás technikája 

itt alapozódik meg. 

Rúdgyakorlatok 

- Battement  tendu en cercle. 

- Battement  tendu jeté en cercle. 

- Fondu 90o-on talpon. 

- Double fondu 90o-on talpon. 

- Frappé plié-relevé-vel. 

- Double frappé plié-relevé-vel. 

- Round de jambe en l’air plié-ben befejezve. 

- Relevé lent plié-relevé-vel. 

- Developpé plié-relevé-vel. 

- Developpé passé féltalpon. 

- Developpé balloné 90o-on. 

- Demi rond 90o-on talpon. 

- Grand rond 90o-on talpon. 

- Fouetté 90o-on. 

- Grand battement jeté passé part erre. 

- Grand battement jeté developpé-val. 

Középgyakorlatok 

- Fondu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Soutenu 45o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Fouetté 45o-on talpon. 

- 4. Relevé lent 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Passé developpé 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Tour lent nagy pózokban kivéve IV. arabesque. 

- IV. arabesque 45o-on megemelt lábbal. 

- Grand battement jeté pointé-val. 
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- Pas de bourrée dessus-dessus. 

Tourok 

- Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva. 

- Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott lábbal. 

- Tour poeé en suite. 

Allegró 

- Balloné 45o-on haladva pózokban. 

- Echappé battu. 

- Temps lié sauté. 

 

9. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

Feladat a súlyláb erősítése, a 90o-os elemek, plié-relevé-vel történő kombinálása, mely alapja a kis 

és nagyugrások helyes és tisztább kivitelezésének. 

Rúdgyakorlatok 

- Fondu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Double fondu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Soutenu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel. 

- Frappé pos-val 

- Double frappé posé-val. 

- Round de jambe en l’air 45o-on plié-relevé-vel. 

- Demi rond 90o-on féltalpon. 

- Grand rond 90o-on féltalpon. 

- Grand battement jeté féltalpon. 

- Grand battement jeté relevé-vel. 

Középgyakorlatok 

- Fondu 90o-on talpon en face és pózokban. 

- Soutenu 90o-on talpon e face és pózokban. 

- Relevé lent 90o-on plié-relevé-vel. 

- Developpé lent 90o-on plié-relevé-vel. 

- IV. arabesque 90o-on. 

- Temps plié par terre 45o-on talpon. 

- Pas de bourrée dessus-desus en tournant. 

Tourok 

- Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálba chassé indítással. 

Allegró 

- Entechat quatre. 

- Royal. 

- Grand assamblé. 

- Cntre temps. 

 

10. évfolyam (évi 36 hét-heti 3 óra-összesen: 118 óra) 

 

A megtanítható elemek száma viszonylag kevés a továbbképző utolsó évfolyamában. Előtérbe kerül 

a tanulók technikájának csiszolása, finomítása. Nagy hangsúlyt kapnak a különböző tour-ok. A 

betanított tananyag és a tanulók tudásához mérten, lehetőség válik olyan gyakorlatkombinációk 

szerkesztésére, melyek táncos jellegűek, és a táncszínpadi összeállításokhoz hasonlóak. 

Rúdgyakorlatok 

- Fondu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 
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- Double fondu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Soutenu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban. 

- Frappé posé-val ½ fordulattal. 

- Double frappé posé-val ½ fordulattal. 

- Demi rond 90o-on plié-relevé-vel. 

- Grand rond 90o-on plié-relevé-vel. 

- Grand battement jeté balancoire. 

Középgyakorlatok 

- Fondu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. 

- Soutenu 90o-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. 

- Grand fouetté ½ fordulattal. 

- Temps plié par terre en tournent 1 fordulattal. 

- Temps plié par terre 90o-on talpon. 

- Grand battement jeté developpé-val en face és pózokban. 

Tourok 

- Tour degagé diagonálban. 

- Pas emboité diagonálba. 

Allegró 

- Grand jeté. 

- Grand assamblé en tournant. 

- Grand fouetté ½ fordulattal.  

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll. 

Tantárgya és időtartama: 

Klasszikus balett: 45-50 perc 

A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga tartalma előre kijelölt, követi a helyi tanmenet anyagát, a szaktanár által összeállított és 

betanított gyakorlatokból áll, melyeket a tanulók csoportos formában és önállóan mutatnak be. 

 

Klasszikus Balett 

Rúdgyakorlat 

Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a 

rúdnál. 

Középgyakorlatok 

Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen. 

Allegro 

Kis ugrások, egyszerű kombinációk. 

Nagy ugrások  

Tourok 

Forgások középen és diagonálban 

 

A vizsga értékelése 

- pontos bemutatás 

- technikai biztonság 
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- esztétikus előadásmód 

- zenével összehangolt kivitelezés 

- együttműködés a csoportos munkában 

 

 

 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Klasszikus balett 45-50 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 10 perc 

A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga tartalma 

Megegyezik az alapvizsga tartalmával 

 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlat 

Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a 

rúdnál. 

Középgyakorlatok 

Különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen. 

Allegro 

Kis ugrások kombinációk formájában, nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában. 

Tourok 

Forgások középen és diagonálban 

 

Tánctörténet 

Követi a helyi tanmenet tartalmát, felöleli a tánctörténet főbb korszakait, a tánc és a 

táncművészetek, a vallás kapcsolatát, az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotóit és 

műveit.  

 

A vizsga értékelése 

Klasszikus balett 

Megegyezik az alapvizsga értékeléssel 
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Modern-kortárstánc 

 

 

Az Esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag, amely magába 

foglalja a mindenki számára szükséges egészséges, természetes mozgásfajtákat. A 

képzés alapfeltétele a gyermeki test anatómiailag adott természetes tartás és 

mozgáslehetőségeinek ismerete. 

A mozgásanyag kidolgozásának alapja a természetes testtartás. 

 

A tananyag kidolgozása heti 2x90 (4x45) perces órára történt. 

 

Tér 

. a mozdulat iránya 

. a magasság és mélység fokai  

. hajlítások szögei 

 
 

Idő 

. metrum  

. ritmus  

. tempó 

 
 

Erő 

. a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, 

 rögzítő stb.  

. a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb. 

. ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb. 

 
 
2. A természetes testtartás  

. alapállás 

. pihenj állás 

 
 
3. A törzs szakaszai 

. nyaki szakasz 

. háti szakasz 

. központi szakasz 

. keresztcsonti szakasz 
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4. A törzs helyzete ülésben . 

tartott helyzet 
. lazított helyzet 

5. A légzés  

. hasi légzés  

. bordalégzés 

6. Lábgyakorlatok 

Lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben 

. "macskakarom" lábfej gyakorlat 

. "macskakarom" gyakorlat lábfejkörzéssel  

. "macskakarom" egy lábemelés 

. hason fekvésben lábfő kifordítás 

lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

. gördülés 

. gördülés egy lábra, ruganyozva 

. lábfejkifordítások 

. "macskakarom" gyakorlat állásban, elöl - hátul lábemeléssel 

. mélyguggolás 

. fél guggolás és gördülés kombinációja 

. mélyguggolás csípő lazítással 

. fordulattal keresztező mélyguggolás 

. csípő gyakorlat, lábemelés fogás segítségével 

. láblendítés előre, támadóállásból 

. láblendítés hátra, támadóállásból 

7. Nyakgyakorlatok 

. nyakhajlítás 

. nyakfordítás és hajlítás kötése 

. nyakkörzés fejfordítással 

. függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 

8. Törzsgyakorlatok 

. 1., II., Ill. fokú egyenes törzsdöntéssel  

. 1., II. fokú egyenes "Z" ülésben 

. "Z" ülésben íves tartás előre 

. törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

. törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

. íves tartás előre-hátra 

. dőlés hátra 

. dőlés és íves tartás kötése hátra 

. ü1őhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre 
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 . hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással 

. oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással 

. törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal 

. lazítás oldalhajlásban. 

9. Hasizom gyakorlatok 

. keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása  

. ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

. központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

. ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

. hanyattfekvésben hullám, karemeléssel. 

10. Kargyakorlatok 

. egyenes és íves tartás 

. rögzített tenyérrel, könyökfordítás 

. könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel  

. derékszögű kartartások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

1. Improvizáció 

. vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait", 

érzéseit a külső szemlélő által észlelhető módon is kifejezni 

. próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját, 

egyéni mozgásrendszere és mozgásku1csai segítségével a zene által benne 

keltett és számára fontos gondolatokat táncban kifejezni. 

2. Etűdkészítés 

. az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók pró-

bálkozzanak meg az etűdkészítéssel 

. számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult 

módon 

. rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, 

majd párban 

. csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zené 

re 



 264 

 

 
Alapfok 2. évfolyam 

 

1. Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett 

. gördülés 

. gördülés egy lábra 

. gördülés lábfejemeléssel 

. „macskakarom” gyakorlat elöl-hátul lábemeléssel kifelé fordítással (nehe-

zített változat) 

. mélyguggolás 

. mélyguggolás és gördülés kombinációja 

. gördülés és átgördülés rúd mellett 

. lábemelések hajlítási szögei és magassági fokai 

. támadóállásból 

2. 

fekvésben. 

. törzsdöntés és íves tartás kötése előre 

. törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra 

. oldaldőlés és hajlás kombinációja térden 

. lazítás oldalhajlásban 

. törzshullám 

. oldalfekvésben, oldal törzshullám 

. láblendítés oldalfekvésben 

. váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással 

rúd mellett 
. felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre . 

előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

. előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

. törzsdőlés és hajlás oldalra 

. oldalív és oldaldöntés, rúd mellett 

3. Hasizom gyakorlatok 

. ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

. ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal 

. hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással  

. hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel  

. hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal 

. ü1őhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 
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4. Kargyakorlatok 

. derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel 

. malomkörzés, lábcserével 

. malomkörzés, támadóállással 

. ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás 

. ellenálló erővel végzett karhajlítás, ü1őhelyzet változatokkal 

5. Kombinált gyakorlatok 

. csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett  

. keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

. törzshullám és lábemelés kombinációi 

. hát – has – oldalív kombinációk láb alátámasztással 

. döntés és dőlés kombinációi 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

. Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt 

esztendőben ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása, tanítása elő kell, hogy 

segítse a többi tánctechnika elsajátítását, megtanulását. 

. Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5 

perces, az életkornak megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elké-

szítésével is. 

Megjegyzések: az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az alapgya-

korlatokkal ismerkedtek meg. A képzést a technika elméleti tudnivalói egé-

szítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később 

megfelelő önkontrollt biztosít, és fokozott plaszticitáshoz vezet. 

A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, 

ülőhelyzetekben pontosan megtanult gyakorlatokat a tanulók állásban, nehe-

zített, kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak nemcsak nehéz-

ségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre fokozódik. 

Ugyanakkor nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére 

önálló feladatmegoldásként a tanult elemekből, kombinációkból legyenek 

képesek egy saját etűdöt összeállítani. 
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A számonkérés formája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz-technika 

 

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül megismerteti a 

tanulókat a Jazz tánc alapjaival. 

A tananyag kidolgozása heti 2x90 perces órákra történik. 

 

Követelmények: 

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 bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etüdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 

 

1. év 

 

 Alapfok 3.évfolyam (évi 36 hét-heti 4óra-összesen. 144 óra) 

 

Jazz-tréning 

-  izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva. 

("bólogatós" néven ismert tréning 1. része) 

- paralelle ll. pozició, kar a törzs mellett 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot 

tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csopor-

tosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot. A 

bizottság szótöbbséggel dönt. 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények: 

. az adott évfolyam tananyagának ismerete 

. a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

. a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása  

. a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata  

. kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

. kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 
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- fej döntés előre - egyidejű térdhajlítás demi-pliél 

- fejemelés - egyidejű térdnyújtás tendue  

- fej döntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatos ismétléssel 

- fejkörzés jobbra - elöl - térdhajlítással nyújtással folyamatosan, ism. balra 

- válltolás előre – térdhajlítással és nyújtással kombinálva 

- vállemelés fel 

- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

- válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

- mellkas kontrakció - térdnyújtással-hajlítással 

- felsőtörzs nyújtás 

- Kis ugrások 

- Diagonál gyakorlatok 

 

Kombináció 

- minden órán a tanult új elemek felhasználásával egyre bővülő mozgássor, kombináció 

készítése 

- különböző dinamikájú, ritmusú, hangulatú zenékre 

 

2. év 

 

Alapfok 4.évfolyam (évi 36 hét-heti 4 óra-összesen. 144 óra) 

 

Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

- mellkas release 

- törzshajlítás, törzsnyújtás  

- törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

- Csípőizületből történő forgatások 

- Legördülés I. és II. pozícióban. Mély térdhajlításokkal. 

- Legördülés különböző pozíciókban. 

- Kis ugrások 

- Diagonál gyakorlatok 

- Diagonál lépéskombinációk. 

- Egyensúlyérzék fejlesztő gyakorlatok. 

- Lépéskombinációk, fejlesztő játékok. 

 

 

Kombináció 

. minden órán a tanult új elemek felhasználásával egyre bővülő mozgássor, kombináció készítése 

. különböző dinamikájú, ritmusú, hangulatú zenékre 

 

3. év 

 

Alapfok 5.évfolyam (évi 36 hét-heti 4 óra-összesen. 144 óra) 

 

Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

("bólogatós" néven ismert tréning 2. része)  

- alulról indított törzshullám oldalra 
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- csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

- csípőtolás 

- felsőtörzs tolás 

- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan  

- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

- törzsnyújtással törzsemelés 

- felülről indított törzshullám előre hátra 

- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

- hátradőlésben törzsfordítás jobbra 

- Forgások paralelle és en dehors pozíciókból. 

- Diagonál gyakorlatok forgással. 

- Ugrások különböző pozíció váltásokkal, és haladós ugrások. 

 

Kombináció - etűd 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával  

- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

- 3-4. évben hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

4. év 

 

Alapfok 6.évfolyam (évi 36 hét-heti 4 óra-összesen. 144 óra) 

 

Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

("bólogatós" néven ismert tréning 2. része)  

- plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel 

- nyújtás fekvésben 

- alulról indított törzshullám oldalra 

- csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

- csípőtolás 

- felsőtörzs tolás 

- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan  

- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

- törzsnyújtással törzsemelés 

- felülről indított törzshullám előre hátra 

- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé, irányokban 

- hátradőlésben törzsfordítás jobbra 

- Forgások paralelle és en dehors pozíciókból. 

- Diagonál gyakorlatok forgással. 

- Ugrások különböző pozíció váltásokkal, és haladós ugrások. 

 

Kombináció - etűd 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával  

- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

- 3-4. évben hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Megjegyzés: az izolációs gyakorlatok célja a törzs izomzatának és izületeinek egyenletes, 

felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése 

érdekében minden héten új részleteket tanítunk a már meglévő folytatásaként. 
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A számonkérés formája 

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

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:  

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága  

- a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatás 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartalma 

Jazz-technika                                      35-40 perc 

 

2. A 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 

- fej, váll, törzs izolálása 

- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban 

- törzshullámok, testhullámok 

- fejfordítások, törzsfordítások 

- release-contraction használata 

- karnyújtások, törzsdöntésben 

- fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok-Giordano tréning 

- homorítás-contraction 

- törzsív, törzsnyújtás 

- rövid kombinációk 

 

3. A vizsga értékelése 

 

A gyakorlati vizsga szempontjai: 

- a bemutatott tananyag pontos ismerete 

- a gyakorlatok technikai biztonsága 

- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

- a contraction és a release tudatos használata 
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Graham - technika 

 

 

Továbbképző 7-8. évfolyam (évi 36 hét-heti 2 óra-összesen. 72 óra) 

 

 

1.év 

 

Talaj gyakorlatok 

 

- "bounces" - a 

törzset és 

medenceízü1e

teket fokozatosan bemelegítő rugózó gerincmozgások .  

- "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

- "spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a 

talajról fölemelkedés, s oda visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely a 

gravitációt "könnyen kezelhetővé" teszi 

- "contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez 

szükséges beidegzések gyakorlása 

 

Álló középgyakorlatok 

- "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral  

- "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok 

- plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe beépítve 

- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

- "walks" - a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

- "triplets" - ritmizált lépés gyakorlatok, hármas lépések 

- lépéskombinációk, az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekben 

 

Megjegyzés:  

a Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokban haladnak. Ez egyben a 

tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet, az energiák tudatos "terelésére", de azt a 

gyakorlati célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely 

jusson. 

 

 

 

 

 

 

 

2.év 

 

Talajgyakorlatok: 

- addig tanultak ismétlése 

A Graham-technika a klasszikus balettől eltérő moderntánc-technika, amelynél a mozgás 

indítója a törzs, annak központja. A tananyag kidolgozása heti 1x45 perc 
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- „spirál IV. pozícióban”, „fold”, „contracion-release” 

- föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek alapján 

 

Álló középgyakorlatok 
- „weight shift”, „susspension” 

 

Diagonális haladó gyakorlatok 

- lépéskombinációk 

- „contraction-release”, valamint a spirál elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

 

Megjegyzés: 

 

 

Számonkérés: 

 A tanuló évközi munkáját a tanára folyamatosan, oktatás közben, szóban értékeli, javítja, 

instrukciókkal látja el. A félévi és év végi vizsgák, melyekre csoportos bemutatási formában 

kerül sor, adnak lehetőséget az érdemjeggyel történő értékelésre. A minősítésre a tantárgyat 

oktató szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság – az értékelés szempontjait figyelembe véve – 

dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- gyakorlatok megfelelő kivitelezése 

- fizikai képesség fejlődése 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása 

 

 

LIMÓN- TECHNIKA 

 

A Limón – technika célja, hogy a tanulók megismerjék a technika alapjait képező, és a többi 

modern technikáktól eltérő alapmozgás elveket. Pl.: oppozíció, susspension, siklás – annak 

gyakorlati alkalmazását, kombinációkban, etüdökben, koreográfiákban. 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

A tanult elemekből év végére egy gyakorlatsor állítható össze, amely koreográfikus 

formában szemlélteti a 2 év anyagát. 1.év 

Az első év célja a Limón-technika alapjait képező és a többi modem tánc 
technikáktól eltérő alap mozgáselvek megtanítása. 
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fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

. a gerinc izolált mozgásának alapjai 

. fej, kar és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 

ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

. láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása,  

. fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az 

 adott testrész súlytalanításával fejlesztése 

 (támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

. a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések 

 által, először előre, majd a 2. félévben oldal irányban is 

. gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

 

2. Álló közép gyakorlatok 

. alap láb pozíciók elsajátítása 

. közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett 

technikákra parallel, természetes és en dehors első, második, 

negyedik pozíciók) 

. rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 

. a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva 

 és visszagördítve (visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb 

 helyzeteken keresztül jutva el a maximális pontig 

. oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

. "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzsnyújtás) 

. lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve az 

ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

. kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat 

és a "pliét" használva (utalva az ízületek másfajta használatára) 

 

 

3. Diagonális-haladó gyakorlatok 

. a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont 

(medence) folyamatos mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás 

. kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 
 

Megjegyzés: az első évben elvégzendő mozgás anyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre 

történjen, ezért ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt 

alkalmazni 

 

 

Az első év célja a Limón-technika alapjait képező és a többi modem tánc 
technikáktól eltérő alap mozgáselvek megtanítása. 

1. Talajgyakorlatok 

1. Talajgyakorlatok 

Az első év célja a Limón-technika alapjait képező és a többi modem tánc 
technikáktól eltérő alap mozgáselvek megtanítása. 

1. Talajgyakorlatok 1. Talajgyakorlatok 1. Talajgyakorlatok 
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2. év 
 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

A második év célja a Limón-technika alapelveinek használata. 

 

 

1. Talajgyakorlatok 

 

fekvő helyzetben végzett gyakorlatok  

. a fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek gyakoroltatása egyes részeket 

kötve egymás után 

 . gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása  

 . folyamatos gördülések elsajátítása fekvőhelyzetből előre, fölfelé és vissza 

a kiinduló helyzetbe 

. a mellkas emelés elsajátítása fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd a 2. 

félévben ülésig 

. az ülőhelyzetig való eljutás (gördülésen és mellkas emelésen keresztül) és a fekvőhelyzetig 

történő visszaút (1. félévben alulról indított gördülés, 2. félévben mellkas emelésen keresztül 

is történhet) összekötése folyamatos mozgással 

 

ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

. fej, kar, láb izolációs használatának gyakoroltatása és összekötése 

. a különböző alap láb és karpozíciók használata összekötve a gerinc szakaszainak egymást 

követő mozgatásával rugók, gördülések és "visszaépítések" által (1. félévben előre, és a két oldal 

irányban, 2. félévben használva a Graham-technikából ismert spirális helyzetet is) 

. gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által: (fejjel, mellkasig, központig 

történő valamint a csípőizületet használva történő törzszuhanások, inkább csak előre) 

 

2. Álló középgyakorlatok 

. átvezetés az álló gyakorlatokhoz guggoló helyzet használatával (rugókkal 

boka, térd- és csípőízület bemelegítése nehezebb balance helyzetekben, de még kéz 

segítséggel) 

. alap láb pozíciók használata és váltogatása rotációs gyakorlatokon keresztül 

. kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alapmotívumainak használatával 

 (pl.: ujjak legyezőszerű használata) 

. gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, folyamatosan előre és az oldal 

helyzeteket használva. 

. mellkas emelés elsajátítása különböző pozíciókban (2. félévben összekötve és kombinálva a 

gördüléses gyakorlattal)  

. plié és relevé használata, lényegének kiemelésével  

. kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása pliék-relevék segítségével parallel II. 

(csípőszéles) en dehors 1. és II. pozíciókban (1. félévben csak előre, 2. félévben oldal irányban 

is) 

. az ízületek. speciális használatának gyakoroltatása lábfő-, boka-, térd- és 

csípőízületet bemelegítő és "tendu" gyakorlatokon keresztül 

. felsőtest körkörös irányban történő folyamatos vezetése függőlegesen, és 2. félévtől mellkas 

emelésen keresztül is a különböző lábpozíciókat használva (parallel I és II.) 

. lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt különböző gerinc 
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szakaszokig (mellkasig, központig) valamint visszalendülés a kiinduló helyzetig (suspension és 

oppozíció használatának kiemelése) 

 

3. Diagonális- haladó gyakorlatok 

. folyamatos előrehaladás, "siklás" gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel tűzdelve (utóbbi 

lassabb tempóban pl. felezve) 

. kis ugrások gyakoroltatása előre haladásos "sikló" lépésekkel összekötve  

. láb lengetések előkészítése és abból előre történő haladásra való rávezetés  

. egyik lábról a másikra történő átugrások előkészítése, 2. félévben elsajátítása és gyakorlása 

 

Megjegyzések: a második évben a megismert gyakorlatokat lehet nehezebb zenei beosztásban 

gyakoroltatni. Néha gyakorlaton belül is lehet lassabb, illetve gyorsabb a tempó. A tanulók már 

nehezebb, kortárs zenékre is képesek táncolni, előadni és rövidebb etűdöket komponálni 

 

A számonkérés formája 

 

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

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt 

 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények 

 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- . a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- . harmonikus, koordinált bemutatása 

- . a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód  

- . a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

 

Az Improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárat tartalmazza. Az 

egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen. 

 

Testtudati munkák 

 Testi tapasztalások percepciója 

 Sajátos tudati-figyelmi állapotok megtapasztalása 

 Testi érzetek tudatosítása 

 Képi gondolkozás aktiválása, vizualizációs technikák 

 Önészlelés érzékszervi és mozgásos aktivitás során 
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Továbbképző 7.-8.-9.-10. évfolyam 

A 9.-10. évfolyamban megegyezik a kompozíció tantárgy tananyagával. 

A tananyag kidolgozása heti 1x45 ( 1X45 ) perces órára történt. 

 

Továbbképző 7-8. évfolyam 

 

 

1-2. év. 

 

1. Forma és tér: 

Forma (a testrészek viszonyai, mozgása 

 

statikus pozíciók 

. egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem csak 

végtagokkal) létrehozott "szobrok" 

. két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok)síkban, térben 

. párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szint 

 különbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata 

 

Feladatok 

. improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait  

. improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre 

 

mozgások 

. helyzetváltoztatás - helyváltoztatás 

. egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc 

. több testrész mozgatása 

. vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett 

testtájjal, kívülről, belülről 

. mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

Feladatok 

 

tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 

. tánc egyedül két rendszerben váltakozva 

. partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 

. két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel 

. három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. 

 helyváltoztatás 

 

Tér (a test és a környezet) 

 

Szubjektív tér 

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

. haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb 

 irányában), rézsút, kombinációkban 

 . elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), 

 tengely a testen kívül (pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások). 

 Függőleges tengely (gurulások). 
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Objektív tér 

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok) viszonyítva) 

. statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér 

háttér 

 

Mozgás  a térben: 

. geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, 

körív, nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben 

. szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes 

. csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

 

csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák 

térbeírása egyedül, csoportban 

 

csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport külső alakja 

(Pl.: Arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból álló, kört formáló csoport nagy köríven 

mozog a színpadon.) 

. gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 

. terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó, zongora...), a táncos 

pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje, (futás, ugrás, gurulás...). A nézők 

ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 

 
2. Idő 
 

mihez képest mérjük az időt? Út,  

. relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó 

   sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 

. egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

. az alaplüktetés (Tempó.) belső órák, külső mértékek 

. kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

. a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4,   5/4,7/4,9/4...) 

. a periódus (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.) 

. ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 

. testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

 

Feladatok 

. mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint 

. stopp-os játék 

. ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal 

. harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

. a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva 

. az egyik csoport áll a másik mozog és fordítva 

. a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez csoporttal. 

 Ugyanez más ritmikai ellentétpárokkal. 

. Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat meg 

 különböztetése. 
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3. Dinamika 

 

vezetett 

. mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a 

mozgás irányát 

 

lendített 

. az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike 

működik csak 

 

tartott 

. az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulat1anságot eredményez) 

 

passzív 

. külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet illetve 

testrészt, vagy nem jön létre mozgás 

 

 

Feladatok 

. hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, 

állatok 

. egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 

. hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapó 

dó lábak karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A 

 megtapasztalt dinamika átvitele más semleges mozgásanyagra. 

. partner mozgása közben dinamikájának utánzása 

. dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, 

később az egyik összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a 

folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot. 

 

4. A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 

 

Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne 

jelenléte maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg, amelyben él, 

legalább annyira szociális mint fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció 

során jól átélhetőek. 

 

Feladatok 

. autogén tréningből kiinduló relaxáció 

. passzív mozgások átélése 

. önmegfigyelés tánc helyzetekben 

. spontán reakciók kivárása és megfigyelése 

. a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben 

. az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése 

. a társ érzékelésének megfigyelése 

. vakon vezetve mozgás 

. bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk 
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5. Az improvizáció alapelemei: téma és variáció 

 

Téma  

(zenei értelemben) 

jellege: 

. gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat 

. táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az 

 adott táncnyelv logikájából következő mozgás 

. születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség 

 erőterében születő új téma 

 

alapegységei:  

. időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulás a  

. térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások 

. súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a súlypont és gravitáció 

illetve súlypont és támasz viszonyának figyelembevételével) 

 

Variációs módszerek 

. ismétlés - változatlan formában 

. e1csúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria, fent-lent 

tükrözés. Jobb-bal megfordítás 

. ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a környezettel való 

összefüggésben (konstellációban) variálva 

. kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés) tömörítés, rövidítés, 

függőleges tengelyelfordítása 

 

összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése 

 egy mozdulattal, majd egy újabbal.(a, ab, abc, abcd...). ugyanez ketten, 

 többen. 

. egy mozgás sor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása 

 

Improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok: 

. spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása 

. nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra 

. motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból  

. spontán játékszabályok felismerése, megtartása 

 

Megjegyzések: a tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem 

kapcsolatteremtő eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel. 

Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások 

életszerűek, táncban felhasználhatóak. 

 

A számonkérés formája 

 

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

anyagát a szaktanár állítja össze, a bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 
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osztályzatra szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

 

. az improvizáció tananyagának ismerete 

. a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása  

. a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása 

. az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 

 

Modern Jazz-technika 

(Matt Matox - technika alapján) 

 

 

A modern jazz-technika tantárgy a Modern-kortárstánc tanszakon az alapfok 2-6. évfolyamában 

tanult jazz-technika tantárgy folytatása, az abban megtanult alapokra épül. 

A tantárgy kidolgozása heti 2x45 perces órákra történt. 

 

 Követelmények: 

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 bemutatni, 

- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos etüdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 

 

1. év 

Továbbképző 9. évfolyam 

 

I. Bázis gyakorlatok: 

 

a., bemelegítő gyakorlatok: 

a. Legördülés: Célja: A test előkészítése a pontos tudatos munkára, a gerinc, térd, 

csípő, bokaizület bemelegítése és a fej és felsőtest körzések használata. 

b. Relevé-talon-plié: További gyakorlat a lábfej, boka, térd, csípőizület 

bemelegítésére, az izmok fokozott használata. A test felkészítése a dinamikus 

mozgásra. 

c. Contracion-release: A törzs erős megmozgatása, előkészítés a plasztikus, 

harmonikus mozgásra. 

 

b., Koordinációs gyakorlatok: 

4. Tendu-féltalp-spicc: Célja a lábfej, térd, boka és csípőizület erősítése. 

5. Tendu jazz port de bras-val: Az erős tudatos lábmunkával párhuzamosan 

megjelenik egy bonyolultabb karmozgás, mely erősen fejleszti a test koordinációt. 

Fontos  a végtagok központtól való elnyúlása, a pontos lábmunka. 
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6. Plié: Célja a csípőizület kiforgatásának fejlesztése, az egész test izomzatának 

koordinált, tudatos használata. Itt már megjelenik a testizoláció, mely az egész 

technika fontos része. 

7. Jeté: A kar és a láb összehangolt munkája a cél, ahol a középpontban a dinamika 

áll. Megjelenik az egyensúlyt fejlesztő gyakorlat is, ahol a felsőtest munkája 

fontos szerepet kap. 

8. Adaggio: Lassú, nyugodt gyakorlat, mely a végtagok elnyújtására összpontosít, és 

fejleszti a koordinációt. Az izületeknek feszesnek kell lenniük, azonban az 

izomzatot nem szabad átfeszíteni. Ez a szálkásítást eredményezi, mely esztétikai 

szempontból fontos. 

9. Izoláció: Ebben a technikában fontos, hogy a testrészek egymástól elkülönülten, 

de harmóniában tudjanak elmozdulni. Ezt fejleszti ez a gyakorlat. Megjelennek a 

testsúly áthelyezéses elemek. 

10. Vállizoláció: A vállizületek rugalmasságát fejleszti. 

11. Mellkasizoláció-lazítás: A hát és a felsőtest tartását fejleszti. A lazítás az izmok 

rugalmasságát fejleszti. 

12. Frappé: Paralelle zárt pozícióban minden irányban végezzük, port de bras 

gyakorlattal. 

13. Grand Battemente: A gyakorlat haladással történik és dinamikus lábdobással 

végezzük. 

II. Középgyakorlatok: 

c., Forgások 

14. Jazz tour: Cél a forgástechnika fejlesztése, ezt különböző egyensúly fejlesztő 

gyakorlatokkal készítjük elő. 

d., Testsúlyáthelyező gyakorlat: 

15. Rond de jamb par terre:  A korábban külön-külön végzett gyakorlatokat 

összefűzzük, cél a harmonikus előadás mód. A gyakorlatban megtalálhatóak a 

testsúly áthelyezéses, forgásos, nyújtásos, irányváltásos gyakorlatok. 

e., Ugrások: 

16. Sauté:  Előkészítése a nagyugrásoknak, ami variálható irányváltásokkal. 

Bemelegíti a lábfejet és az izomzatot a nagyugrásokra. 

17. Nagyugrások: Haladással, nagy dinamikával történő gyakorlatok. Fontos a térben 

való haladás és a dinamika. 

 

 

III. Tánckombináció – Etüd készítése: 

Célja, hogy az óra során elvégzett technikai feladatok beépüljenek a testbe. Fontos a 

tánc, a mozgás, a könnyedség. Fontos a zene ritmusa, és a stílusjegyek megőrzése. 

2. év 

Továbbképző 10. évfolyam 

 

I. Bázis gyakorlatok: 

 

a., bemelegítő gyakorlatok: 

a. Paralelle – en dehors pozícióváltások 

b. Legördülés: Célja: A test előkészítése a pontos tudatos munkára, a gerinc, térd, 

csípő, bokaizület bemelegítése és a fej és felsőtest körzések használata. 
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c. Relevé-talon-plié: További gyakorlat a lábfej, boka, térd, csípőizület 

bemelegítésére, az izmok fokozott használata. A test felkészítése a dinamikus 

mozgásra. Rotáció használata. A relevé és rotáció egyidőben történő végzése. 

d. Contracion-release: A törzs erős megmozgatása, előkészítés a plasztikus, 

harmonikus mozgásra. 

 

b., Koordinációs gyakorlatok: 

18. Tendu-féltalp-spicc: Célja a lábfej, térd, boka és csípőizület erősítése. Tendu 

battemente elol, oldalt, hátul double plié-vel. 

19. Tendu jazz port de bras-val: Az erős tudatos lábmunkával párhuzamosan 

megjelenik egy bonyolultabb karmozgás, mely erősen fejleszti a test koordinációt. 

Fontos  a végtagok központtól való elnyúlása, a pontos lábmunka. 

20. Plié: Célja a csípőizület kiforgatásának fejlesztése, az egész test izomzatának 

koordinált, tudatos használata. Itt már megjelenik a testizoláció, mely az egész 

technika fontos része. Demi és grand pilé, paralelle I. és II. pozícióban, mellkas és 

csípőtolással. 

21. Jeté: A kar és a láb összehangolt munkája a cél, ahol a középpontban a dinamika 

áll. Megjelenik az egyensúlyt fejlesztő gyakorlat is, ahol a felsőtest munkája 

fontos szerepet kap. Mindhárom irányba en dehors pozíciókban pointe-val, kettőt 

nyújtott lábbal, kettőt pliével, végén passé balance. 

22. Adaggio: Lassú, nyugodt gyakorlat, mely a végtagok elnyújtására összpontosít, és 

fejleszti a koordinációt. Az izületeknek feszesnek kell lenniük, azonban az 

izomzatot nem szabad átfeszíteni. Ez a szálkásítást eredményezi, mely esztétikai 

szempontból fontos. 

23. Fejizoláció: Pliével, port de bras-val, ezután súlypontáthelyezős haladás par terre 

gyakorlat. 

24. Izoláció: Ebben a technikában fontos, hogy a testrészek egymástól elkülönülten, 

de harmóniában tudjanak elmozdulni. Ezt fejleszti ez a gyakorlat. Megjelennek a 

testsúly áthelyezéses elemek. 

25. Vállizoláció: A vállizületek rugalmasságát fejleszti. 

26. Mellkasizoláció-lazítás: A hát és a felsőtest tartását fejleszti. A lazítás az izmok 

rugalmasságát fejleszti. 

27. Frappé: Paralelle zárt pozícióban minden irányban végezzük, port de bras 

gyakorlattal. 

28. Grand Battemente: A gyakorlat haladással történik és dinamikus lábdobással 

végezzük. 

II. Középgyakorlatok: 

c., Forgások 

29. Jazz tour: Cél a forgástechnika fejlesztése, ezt különböző egyensúly fejlesztő 

gyakorlatokkal készítjük elő. 

30. Chaine : Kettő jobbra, kettő balra, kombinálva grand tourokkal. 

d., Testsúlyáthelyező gyakorlat: 

31. Rond de jamb par terre:  A korábban külön-külön végzett gyakorlatokat 

összefűzzük, cél a harmonikus előadás mód. A gyakorlatban megtalálhatóak a 

testsúly áthelyezéses, forgásos, nyújtásos, irányváltásos gyakorlatok. 

e., Ugrások: 

32. Sauté:  Előkészítése a nagyugrásoknak, ami variálható irányváltásokkal. 

Bemelegíti a lábfejet és az izomzatot a nagyugrásokra. 
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33. Nagyugrások: Haladással, nagy dinamikával történő gyakorlatok. Fontos a térben 

való haladás és a dinamika. 

 

 

III. Tánckombináció – Etüd készítése: 

Célja, hogy az óra során elvégzett technikai feladatok beépüljenek a testbe. Fontos a 

tánc, a mozgás, a könnyedség. Fontos a zene ritmusa, és a stílusjegyek megőrzése. 

 

Megjegyzés: A modern jazz-technika sokszínűséget sugall, mely magába foglalja a klasszikus 

balett, a tradicionális jazz tánc, valamint a különböző modern tánc technikák egyes elemeit és azt 

a zenék sokrétűségén keresztül új formába önti. 

A tantárgy tanításához javasolt a különböző stílusú és műfajú zenék használata. 

 

A számonkérés formája 

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

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:  

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága  

- a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatás 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei  

 

1. A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

 

Modern jazz-technika                     30-40 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. 

 

Modern-jazz technika 

- bázisgyakorlatok 

- paralel-en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, batement 

tendu, contraction négy fázisban, batement tendu jete 

- fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe part erre, en l’air, vállizoláció, 

frappé, adagió, grand battement jeté 

- középgyakorlatok 

- rond de jambe part erre haladva, tour gyakorlatok, chaine, developpé, grand battement jeté 

- kis allegrók 

- souté paralell-en dehors váltva, egy lábas sauté, assamblé, sissonne 
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- diagonálban haladó gyakorlatok 

- rövid kombináció 

 

 

 

3. A vizsga értékelése 

Jazz-technika: 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

- a zene és a tánc összhangjának megteremtése 

 

 

 

Kompozíció 

 

 

A tananyag egy része azonos az improvizáció tantárgy anyagával. Különbség a feladatokban és 

azok megoldásában van. 

 

A tananyag kidolgozása: heti 1x45 perc 

Továbbképző 9.-10. évfolyam 

 

1. A tánckompozíció közege 

- szereplők jellege száma, karaktere, életkora, képzettsége 

- helyszín 

- a táncosok megjelenése 

- időtartam 

- mozgásanyag 

- kompozíciós elvek, eljárások 

 

Feladatok 

- a zene 

- különleges formájú tér 

- a táncosok száma 

alapján. 

 

2. A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció 

- jellege 

- alapegységei 

variációs módszerek: 

- ismétlés 

- elcsúsztatás 

- tükrözés 

- kánon 

feladatok: 

- összerakós játék 

- improvizációt megfigyelő 
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- mozgásterv rajzolása 

3. Forma és tér: 

 

 statikus pozíciók 

. egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nem csak 

végtagokkal) létrehozott "szobrok" 

. két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok)síkban, térben 

. párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges szint 

 különbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata. 

 

 

 

 

Feladatok 

. improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait  

. improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre 

 

mozgások 

. helyzetváltoztatás - helyváltoztatás 

. egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc 

. több testrész mozgatása 

. vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett 

testtájjal, kívülről, belülről 

. mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 

 

Feladatok 

. tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben 

. tánc egyedül két rendszerben váltakozva 

. partnerrel egyszerre vagy ellentétesen 

. két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel 

. három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. 

 helyváltoztatás 

. a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy a 

 partner karakterváltása 

 

Tér (a test és a környezet) 

 

Szubjektív tér 

(mindig a medence helyzetéhez viszonyítva) 

. haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb 

 irányában), rézsút, kombinációkban 

 . elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), 

 tengely a testen kívül (pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások). 

 Függőleges tengely (gurulások). 
 

Objektív tér 

(a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncos(ok) viszonyítva) 

. statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér 
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háttér 

. csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja 

 

Feladatok: 

. a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre, 

 oldalazva, hátra, háttal előre haladás, stb. 

. csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje; változatlan a csoport külső alakja 

(Pl.: Arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból álló, kört formáló csoport nagy köríven 

mozog a színpadon.) 

. gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása 

. terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése (ajtó, zongora...), a táncos 

pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje, (futás, ugrás, gurulás...). A nézők 

ellenőrzik a terv pontos megvalósítását. 

 

 

 

4. Idő: 

 

. mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

. kitöltött és üres idő: mozgás és szünet 

. relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó 

   sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások 

. egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások 

. az alaplüktetés (Tempó.) 

. a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4,   5/4,7/4,9/4...) 

. a periódus (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.) 

. ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés. 

. testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai 

 

Feladatok 

. mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint 

. stopp-os játék 

. ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal 

. harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

. a pár egyik tagja áll a másik mozog és fordítva 

. az egyik csoport áll a másik mozog és fordítva 

. a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez csoporttal. 

 Ugyanez más ritmikai ellentétpárokkal. 

. Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat meg 

 különböztetése. 

 

5. Dinamika 

 

A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van: 

 

vezetett 

. mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a 

mozgás irányát 
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lendített 

. az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike 

működik csak 

tartott 

. az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulat1anságot eredményez) 

passzív 

. külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet illetve 

testrészt, vagy nem jön létre mozgás 

Feladatok 

. hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, 

állatok 

. egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása 

. hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapó 

dó lábak karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A 

 megtapasztalt dinamika átvitele más semleges mozgásanyagra. 

. partner mozgása közben dinamikájának utánzása 

. dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, 

később az egyik összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a 

folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot. 

 

6. A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 

 

Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne 

jelenléte maradéktalan leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg, amelyben él, 

legalább annyira szociális mint fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció 

során jól átélhetőek. 

 

Feladatok: 

 

-a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad 

-azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények összehasonlítása 

 

Megjegyzés 

 

A kompozíció kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. Az alapanyag és az 

eszközök nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik meg tisztán. 

 

 

 

 

 

Kötelező tárgyak 

 

 

3. Néptánc (Népi gyermekjáték) 

 

Célok és feladatok 
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A néptánc oktatásának célja, hogy a tanulókban érdeklődést keltsen a népi kultúra, és a magyar 

néptánc iránt. Ismerjék meg a hagyományokat, a magyar nép táncait, azok lépésanyagát, 

jellegzetességeit, stílusát, főként a szűkebb pátriánkat – Sárközt.  

Irányítsa a tanulót 

- középfokú táncoktatással foglakozó intézményben történő továbbtanulásra 

- amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a három dialektus  ( dunai, tiszai, erdélyi ) tánctípusait, táncrendjeit 

- a táncokhoz kapcsolódó zenei kíséretet, énekeket 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit 

- az esztétikus kivitelezés módjait 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására, 

- megfelelő munkafegyelmet, 

- munkájuk tudatos kontrollálását, a rendszeres munka igényét 

Fejlessze a tanuló 

- fizikai állóképességét, 

- mozgáskultúráját, 

- koordinációs készségét, 

- ritmusérzékét, 

- zenei hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér – ,forma – és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizációs készségét, 

- vizuális memóriáját 

Ösztönözze a tanulót 

- a közösségi alkotás örömére, 

- táncesemények látogatására, 

- az igényes munkára, 

- az egészséges életmódra. 

 

 

 

Követelmény 

A tanuló  ismerje 

- a dunántúli ugrós alapmotívumait, 

- a szatmári motívumok figuráit, 

- a széki négyes és csárdás lépéseit, 

- a táncokhoz tartozó dalokat, 

- a tájegység földrajzi helyzetét 

Legyen  képes 

- az ismert motívumok felhasználásával improvizálni 

 

A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal 

A néptánc a többi művészeti tevékenységgel együtt hozzájárul a gyermekek 

személyiségfejlődéséhez,valamint fontos szerepet tölt be a művészetekre való fogékonyság 
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kialakításában. Bár technikájában távol áll a balettől, a műfaj hozzájárul és fejleszti a 

gyermekek ritmusérzékét, állóképességét, és kiegészíti a tanszak által nyújtott ismereteket.   

 

Értékelés 

A tanuló évközi munkáját tanára folyamatosan, oktatás közben, szóban értékeli. 

A félévi és az évvégi vizsgák, melyekre csoportos bemutatási formában kerül sor, adnak 

lehetőséget az érdemjeggyel történő értékelésre. A néptánc tantárgy elsajátítását egytől ötig 

terjedő osztályzattal kell értékelni. 

Az osztályzatra a tantárgyat oktató szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság – az értékelés 

szempontjait figyelembe véve  -  dönt. 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

- az elsajátított lépésanyag és motívumok stílusos, csoportos bemutatása 

- a táncokhoz tartozó dalok ismerete 

 

 

Tárgyi feltételek 

- lehetőleg osztályonként egy terem (10 x 10 méter) 

- megfelelően épített, táncoktatáshoz szükséges rugalmas aljzat 

- öltözők, mellékhelységek 

- magnetofon 

- zenei kazetták 

- TV – video, videokazetták 

 

 

 

Tananyag 

 

1.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

Dunántúli ugrós és eszközös tánc: ( régi stílusú táncok ) 

- Dél – dunántúli ugrós alapmotívumok: lengető, cifra, höcögő, térdütögető és variációik ( 

kiemelten Sárköz ) 

- Eszközös táncok : üveges tánc 

Dél – dunántúli karikázó: 

- Karikázó motívumok ( Somogy: ingó- és kombinációi csárdással, lépővel, ridalépés 

váltásokkal, rida - bekezdő ) 

 

2.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

Dunántúli ugrós: 

- Ismétlés, motívumkészlet bővítés ( Somogyi ): vonulós – dudálós motívumok, keresztező – 

futó 

- Légbokázó, dobogó cifra 

Rábaközi dus: 

- Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró – csapó és variánsai, terpeszugró 

Sárközi karikázó: 

- 5/8-os lépő, csárdás, futó 

 

3.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 
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Szatmári lassú és friss csárdás: ( ismerkedés az új stílusú táncokkal ) 

- szatmári motívumok: csárdások, hegyezők, bokázók, fonás előre – hátra 

- lányoknak forgások 

Hajlikázó ( lányoknak ) 

- vonulósok, egyéni figurák 

 

4.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

Széki négyes és csárdás: ( erdélyi dialektus ) 

- lépő, váltó, seta – cifra, kopogók 

Széki porka és hétlépés 

 

 

 

 

4. Tánctörténet 

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva ismertesse 

meg az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó 

egyéniségeinek munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze 

ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak. 

 
A tantárgy feladata 

Ismertesse meg a tanulóval: 

- a tánc művészi és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek életét 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén  keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

 

Alakítsa ki a tanulókban: 

- az esztétikai érzéket, 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló: 

- nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, 

színház) iránti érzékenységét, 

- vizuális memóriáját, 

- képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a diákot: 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- az iskolán kívü1i tánceseményeken való részvételre, 

- a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 
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 Tudatosítsa a tanulóban: 

- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését, fogékonyságát a művészetek, 

különösen az előadóművészetek iránt. 

 

A tánctörténet tanítása a továbbképző 7-8. évfolyamában történik minden tanszakon, heti 1 

órában. A tanulók ekkor már rendelkeznek a tantárgy befogadásához szükséges megfelelő 

történelmi, irodalmi, zenei és művészettörténeti ismeretekkel. 

 
Tananyag 

 

1.év / 7.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

- A köznapi és művészi mozgás 

- Tér - idő - erő - kifejezés 

- A közhasznú és művészi tánc 

- 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) 

 

2.év / 8. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

- A színpadi tánc története 

- Romantikus balettek 

- Klasszikus balettek (oroszok) 

- Megújulás a XX. Században: 

- Balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

- Modem tánc (amerikai, európai, magyar) 

- Folklorizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc) 

- Tanévenként legalább egy táncelőadás látogatása, annak közös elemzése. 

 

A számonkérés javasolt formája 

Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló 

teljesítményében nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira 

való érzékenységet, a kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet 

elsajátítását. 
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5. Jazz - technika 

 

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos, évenkénti felépítésén keresztül ismerteti meg a 

tanulókkal a jazztánc alapjait. 

A tananyag kidolgozása heti 1x45  perces órákra történt. 

 

Tananyag 

 

3.évfolyam (évi 36 hét-heti 1óra-összesen. 36 óra) 

 

Jazz-tréning 

-  izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva. 

("bólogatós" néven ismert tréning 1. része) 

- paralelle ll. pozició, kar a törzs mellett 

- fej döntés előre - egyidejű térdhajlítás demi-pliél 

- fejemelés - egyidejű térdnyújtás tendue  

- fej döntés hátra - fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatos ismétléssel 

- fejkörzés jobbra - elöl - térdhajlítással nyújtással folyamatosan, ism. balra 

- válltolás előre – térdhajlítással és nyújtással kombinálva 

- vállemelés fel 

- vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 

- válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 

- mellkas kontrakció - térdnyújtással-hajlítással 

- felsőtörzs nyújtás 

- Kis ugrások 

- Diagonál gyakorlatok 

 

2. Kombináció 

- minden órán a tanult új elemek felhasználásával egyre bővülő mozgássor, kombináció 

készítése 

- különböző dinamikájú, ritmusú, hangulatú zenékre 

 

 

4.évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

1. Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

- mellkas release 

- törzshajlítás, törzsnyújtás  

- törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítással 

- Csípőizületből történő forgatások 

- Legördülés I. és II. pozícióban. Mély térdhajlításokkal. 

- Legördülés különböző pozíciókban. 

- Kis ugrások 

- Diagonál gyakorlatok 

- Diagonál lépéskombinációk. 

- Egyensúlyérzék fejlesztő gyakorlatok. 

- Lépéskombinációk, fejlesztő játékok. 

 
--. - 
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2. Kombináció 

. minden órán a tanult új elemek felhasználásával egyre bővülő mozgássor, kombináció készítése 

. különböző dinamikájú, ritmusú, hangulatú zenékre 

 

 

 

5-6. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

1. Jazz-tréning 

- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain felülről lefelé haladva 

("bólogatós" néven ismert tréning 2. része)  

- alulról indított törzshullám oldalra 

- csípőtolás jobbra - térdhajlításban folyamatosan 

- csípőtolás 

- felsőtörzs tolás 

- nyak és felsőtörzs hajlítás balra - térdhajlításban folyamatosan  

- csípőtolás jobbra - testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra 

- törzsnyújtással törzsemelés 

- felülről indított törzshullám előre hátra 

- kontrakció - térdhajlítás, plié-relevé 

- hátradőlésben törzsfordítás jobbra 

- Forgások paralelle és en dehors pozíciókból. 

- Diagonál gyakorlatok forgással. 

- Ugrások különböző pozíció váltásokkal, és haladós ugrások. 

 

2. Kombináció - etűd 

- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával  

- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

- 3-4. évben hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Megjegyzés: az izolációs gyakorlatok célja a törzs izomzatának és izületeinek egyenletes, 

felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony kivitelezése 

érdekében minden héten új részleteket tanítunk a már meglévő folytatásaként. 

 

A számonkérés formája 

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

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények:  

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága  

- a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatás 

 

 

 



 293 

 

6. Graham - technika 

 

A Graham-technika a klasszikus balettől eltérő moderntánc-technika, amelynél a mozgás 

indítója a törzs, annak központja. A tananyag kidolgozása heti 1x45 perc 

 

1-2. év / 7-8. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

Talaj gyakorlatok 

 

- "bounces" - a törzset és medenceízü1eteket fokozatosan bemelegítő rugózó gerincmozgások .  

- "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

- "spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a 

talajról fölemelkedés, s oda visszaereszkedés technikáját olyan izommunkával, mely a 

gravitációt "könnyen kezelhetővé" teszi 

- "contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez 

szükséges beidegzések gyakorlása 

 

Álló középgyakorlatok 

- "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral  

- "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok 

- plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe beépítve 

- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

- "walks" - a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

- "triplets" - ritmizált lépés gyakorlatok, hármas lépések 

- lépéskombinációk, az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekben 

 

Megjegyzés:  

a Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokban haladnak. Ez egyben a 

tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet, az energiák tudatos "terelésére", de azt a 

gyakorlati célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely 

jusson. 

 

 A tanuló évközi munkáját a tanára folyamatosan, oktatás közben, szóban értékeli, javítja, 

instrukciókkal látja el. A félévi és év végi vizsgák, melyekre csoportos bemutatási formában 

kerül sor, adnak lehetőséget az érdemjeggyel történő értékelésre. A minősítésre a tantárgyat 

oktató szaktanár tesz javaslatot, a vizsgabizottság – az értékelés szempontjait figyelembe véve – 

dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

 

az adott évfolyam tananyagának ismerete 

gyakorlatok megfelelő kivitelezése 

fizikai képesség fejlődése 
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7. Limón – technika 

 

Cél: 

A limón – technika alapjait képező, és a többi modern tánctechnikáktól eltérő alap mozgáselvek 

megtanítása. 

 

1-2.év / 9-10. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

Fekvésben végzett gyakorlatok: 

- a gerinc izolált mozgásának alapjai 

- fej, kar és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása  

 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

- láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése 

 (támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra) 

- fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az 

 adott testrész súlytalanításával 

- a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések 

 által, először előre, majd a 2. évben oldal irányban is 

- gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb) 

 

Álló közép gyakorlatok 

- alap láb pozíciók elsajátítása 

- közép gyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra paralelle, természetes 

és en dehors I., II, és IV pozíciók) 

- rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátítása által 

- a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva 

 és visszagördítve (visszaépítve) a kiinduló helyzetig, így egyre mélyebb 

 helyzeteken keresztül jutva el a maximális pontig 

- oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozíci- 

 óin keresztül 

- "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs 

 nyújtás) 

- lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok, tudatosítva és kiemelve 

az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az eddig tanult technikákra építve 

- kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat 

 és a "pliét" használva (utalva az ízü1etek másfajta használatára) 

 

Diagonális-haladó gyakorlatok 

- a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont 

 (medence) folyamatos mozgására való figyelem felhívás és gyakoroltatás  

- kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 

 

 

Megjegyzés: az elvégzendő mozgás anyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen, ezért 

ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 

A második évben a megtanult alapelemeket kombináltabb, koreografikusabb 

gyakorlatokba építjük. 
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A számonkérés formája 

A tanulók a Továbbképző 9-10. évfolyamán félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai - minimumkövetelmények: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód 

 

 

 

8. Kontakt –technika 

 

A kontakttánc által a tanulók megismerik a két test közötti érintkezési/kontaktpontok 

változása okozta mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360’-os terjedelmét, a test 

energiáinak kihasználását, a váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső 

mozgások érzékelésének képességét. 

 

Tananyag 

 

1.év / 11. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

1. Feladatok 

- alap mozgási ismeretek elsajátítása 

- saját ösztönös mozgások ismerete 

- technikai elemek gyakorlása 

- partnermunka megismerése 

- bizalom kiépítése a társsal szemben 

- társ súlyának megismerése és annak kezelése 

- vezetett improvizációs gyakorlatok 

 

2. Alaptechnika 

- kapcsolat a földdel, saját súly átadása 

- gurulások egyszerű formái 

- támaszok 

- alap pozíciók a társnak felület adásra 
 

3. Test tudatossági gyakorlatok 

- az érintés minőségei 

- nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának megteremtése 

 

 

 

4. Improvizáció 

 

- vezetett formában, kötött feladattal, párokban 

- fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel 
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- társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézésével 

 

2. év / 12. évfolyam (évi 36 hét-heti 1 óra-összesen. 36 óra) 

 

1. Feladatok 

- tanult technikai elemek ismétlése 

- társ súlyának részleges, vagy teljes átvétele 

- szabad improvizatív feladatok bevezetése 

 

2. Alaptechnika 

- egyéni és párokban végezhető gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 

- gurulások különböző testrészekkel vezetve 

- súly adás 

- dőlések, séta, futás, ugrások partnerrel végezve 

- átgurulások 

 

3. Test tudatossági gyakorlatok 

- az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása 

- izületek izolálása végtagmozgatással 

 

4. Improvizáció 

- vezetett formában, kötött feladatokkal szabadon, párokban, trió formában 

- alap érintésekkel ismétlés 

- társ mozgatása, táncba vitele 

- csukott szemes vezetés és követéses feladatok 

 

Megjegyzés: Az órák folyamatát mindig befolyásolhatják, sőt meg is változtathatják a 

tanulók órán mutatott feladatmegoldásai. Az óra közben folyamatos a visszajelzés arról, 

hogy az eltervezett gyakorlat mennyire működik. Egy gyakorlat elvezethet egy másikhoz, 

amit előre nem lehetett volna kitalálni. 

Az a szabadság, ami ezt a táncformát leginkább jellemzi, egyben az óravezetésnek is 

sajátossága. 

 

A számonkérés formája 

 

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

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Az értékelés szempontjai: 

- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat 

- a technikai elemek tánc közbeni előhívása 

- harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata 
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SZÍNMŰVÉSZETI ÁG 

 

 

I. Fejezet 

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; 
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- 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 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv (óraszámok heti bontásban) 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy     

                      

Drámajáték 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

    

                          

Színjáték 

        2 2 2 2 

Kötelező   tantárgyak 

Beszédgyakorlatok 

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

  

Mozgásgyakorlatok   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1   

Kötelezően  

választható tantárgyak   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). 
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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 OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A színművészet területén 

Készítse fel a tanulót 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 
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- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

a színházi műfajokat, 

- a szöveg- és előadás elemzés szempontjait, 

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

- napjaink színházi struktúráját. 

 

 

 

 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú Művészeti Iskola utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú Művészeti Iskola utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

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, 
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= kreatív zenei, gyakorlat, 

= színházismeret, 

= beszédtechnika. 

Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon 

A művészeti alapvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 

- bábkészítés vagy beszéd és ének. 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

- bábjáték, 

- egy választott tantárgy az alábbiak közül 

= bábmozgatás, 

= vers- és prózamondás, 

= bábszínházismeret, 

= beszédtechnika, 

= pantomim, 

= kreatív zenei gyakorlat, 

= bábszínészet, 

= báb- és díszlettervezés, 

= színpadtechnika (szcenika). 

 

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül 

vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az 

előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

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 Művészeti Iskola tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

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

tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga. 

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 a szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha 
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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. 

 

 

II. Fejezet 

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, tudatosságé és mélységű részvételre a szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban, 

- különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek verbális, vokális, 

mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő 

kifejezésére, 
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- 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 á 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 
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Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló 

tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. 

Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. 

A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni 

színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett 

képességeiről, jártasságáról. 

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- az instrukciók megértése, követése, 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

- színpadi jelenlét, 

- figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből), 

- sűrítés képessége, 

- 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. 
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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 

 . A vizsga részei 

 A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 Beszédgyakorlatok 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 
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Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által 

kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

 gyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok 

A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk 

köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok. 

  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 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

 - a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás): 

- a szöveg tagolása, 
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- a hangsúlyszabályok alkalmazása, 

- a hanglejtésszabályok alkalmazása, 

- a lényeg kiemelése, 

- érdekesség. 

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, 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 

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 
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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 SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet - ezen belül is elsősorban a 

színjáték - iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a színjátékon keresztül 

történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák 

tevékenységi körének megismerésére. Törekednünk kell arra, hogy az oktatást a tanulók 

életkori sajátosságaihoz, adottságaihoz, és képességeihez igazítsuk. Mindez természetesen 

nem azt jelenti, hogy a képzéssel szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású 

minőségi követelmények. Éppen ellenkezőleg: a színjáték főtárgy tanításán keresztül a 

tanárnak arra kell törekednie, hogy a fiataloknak a színházi és színjátékos ismereteket a 

számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon közvetítse. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

- színházi improvizációra, 

- különféle szerepek megformálására, 

- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

Ismerje 

- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

- a szöveg- és előadás elemzés szempontjait és módszereit, 
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- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

- a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

 

A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színjáték 

- improvizáció 3-5 perc 

- színpadi produkció 

jelenet 5-7 perc 

vagy 

előadás 15-40 perc 

2. A vizsga tartalma 

A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg 

nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a 

jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. 

A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen 

húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. 

Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri. 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 

szerkesztett játék lehet. 

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

közreműködnie. 

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Improvizáció: 

- Az instrukciók megértése, követése, 

- a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság), 



 310 

- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 

rugalmasság - reakció váratlan történésekre), 

- stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek - 

gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás - egysége), 

- figyelem, koncentráció, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága), 

- a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

- az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok), 

- atmoszférateremtés, 

- színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás, 

- fantázia ötletesség, humor. 

Színpadi produkció (előadás, jelenet): 

- koncentráció, figyelem, 

- együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása), 

- hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, 

viszonyváltozás érzékletes ábrázolása), 

- a játék intenzitása, 

- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele), 

- stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök), 

- ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás), 

- feszültségteremtés, 

- atmoszférateremtés. 

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 

A tantárgy célja 

- a tanulók megismertetése fizikai jelenlétük lehetőségeivel, korlátaival s az ezekből adódó 

feladatokkal; 

- a mozgáskoordináció és a fizikai képességek fejlesztésén keresztül az önelfogadás lassú 

folyamatának segítése; 

- a nonverbális közlésmód, valamint a testbeszéd megértetése és használhatóvá tétele; 

- a test alkalmassá tétele különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére s az ez 

iránt való érzékenységre; 

- a mozgásban fellelhető szabadságérzet megtapasztaltatása; 

- színházi helyzetekben történő, mozgásra épülő feladatok ellátására való alkalmasság 

megteremtése. 
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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) 

- 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. 
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A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és felvett színházi előadás 

megtekintésére, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehetőséget. A tanszak általános célkitűzéseinek 

szellemében a tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos 

színjátékosokká váljanak. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- felismerni, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások befolyásolják, 

- a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre 

támaszkodva megfogalmazni, 

- a megismert fogalmi készlet alapján megfogalmazni egy-egy színházi előadás 

legfontosabb sajátosságait, jellegzetességeit, 

- a mások által készített előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) adaptálni, 

- a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságait leírni, 

- az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a színházi előadás 

általánosabb problémáival. 

Ismerje 

- azt az alkotói folyamatot, amelyben egy-egy értékes előadás létrejön, 

- a legfontosabb „színházi mesterségeket”, 

- az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói 

folyamatban, 

- azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás 

hatásmechanizmusában, 

- a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyen tudatában annak, hogy ezek az 

elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői élményt, 

- a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

- felismerni egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeit, azok sajátosságait, 

felhasználási, kapcsolódási módját, 

- a színházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) 

konvenciórendszer szerint vizsgálni, értékelni, 

- a megismert fogalmi készletet saját csoportja színházi tevékenységére is alkalmazni, azaz 

a saját munkája során felmerülő problémákra elméletileg is reflektálni, 

- egy-egy színházi előadást átfogóan értékelni, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától, 

összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezésig. 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

- a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit, 

- a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 

- a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok 

meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi 

konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való 

összefüggéseiket, 
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- az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből 

áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

Előadás elemző esszé 

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző 

esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák- illetve 

gyermekszínjátszó csoport választott előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész 

megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek. 

A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt. 

A színházismeret szóbeli vizsga tartalma 

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A 

tételek tartalma az alábbiakra épül: 

- a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők 

jelentéshordozó szerepe, 

- színpadtípusok, 

- színházi stílusok, műfajok, 

- a színházi előadások létrejöttének folyamata, 

- fontosabb színházi mesterségek, 

- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában. 

3. A vizsga értékelése 

Az előadás elemző esszé értékelésének általános szempontjai: 

- a feladat megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kidolgozottsága, 

- megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 

A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a kérdés megértése, 

- az ismeretek gazdagsága, 

- a téma kifejtettsége, 

- a kifejezés pontossága, érthetősége. 
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A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

A tantárgy célja hozzásegíteni a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és 

maradásához, az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelően - dramatikus és színpadi 

munkájukban egyaránt - könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez; olyan zenei képzést 

nyújtani, amely (az évek során) a tanulókat képessé teszi maradandó zenei értékek 

befogadására, reprodukálására, illetve a zenei megnyilvánulási formák újrafogalmazásával 

kreatív zenei tevékenységek folytatására. 

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 

Beszéd: 

A tanuló legyen képes 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát, 

- a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibákat felismerni mások és a saját 

beszédében. 

A tanuló ismerje 

- a lazító- és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

- a légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan 

sorolható szavakkal, 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat. 

Ének: 

A tanuló legyen képes 

- tisztán énekelni egyénileg és csoportosan, 

- rövidebb zenei részleteket hallás után visszaénekelni, 

- egyenletes lüktetés mellett kísérettel énekelni, 

- rövid zenei részletre mozgáskompozíciót rögtönözni, 

- kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallamot létrehozni. 

A tanuló ismerje 

- a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásdallamait. 

A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és ének 

- beszéd 8-10 perc 

- ének 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Beszéd: csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempó-, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (játékok) 

köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 
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Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék 

A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására irányuló, valamint 

ritmus- és dallam improvizációs gyakorlatok köréből a szaktanár által kiválasztott és 

összeállított gyakorlatsor. 

A zenés dramatikusjáték alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a magyar népi 

szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a capella játékaiból. Követelmény, 

hogy a csoport tagjai szólóban és együttesen énekelve is megmutatkozzanak a produkcióban. 

Tartózkodni kell a könnyű műfajú darabok adaptálásától és a play-back technikától. 

3. A vizsga értékelése 

A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Beszéd: 

- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete, 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Ének: 

- tiszta intonáció, 

- stílushű előadásmód, 

- a mozgás és az ének összehangolása, 

- ritmus- és dallaminvenció, 

- együttműködés. 

A TANSZAKOK KÖZÖS TANTÁRGYAI 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tantárgy megismertesse a tanulókkal 

- azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, 

műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók érdeklődésére 

számot tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, 

- azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, 

amelyek eredményeként eljuthatnák a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes 

közvetítéshez, 

- a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos 

működtetésével a tanuló a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott 

művet, 

- a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles 

teljesítményét, 

- a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 

- a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 

- a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 

- a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit; 

továbbá ösztönözze a tanulókat arra, hogy 

- műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak, 

- faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük, 
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- próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó 

versenyeken, 

- vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai 

gyakorlatozásokon, 

- járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra, s keressék az 

alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videót hallgassanak, nézzenek. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- alkalmazni a légző, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat, 

- alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeit, hogy az olvasás során 

megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a hallgatóknak, a közönségnek, 

- a szöveget elemezni és azt megfogalmazni, miért fontos neki a választott alkotás, és mit 

kíván azzal üzenni a befogadónak, 

- előadni kb. 20 szabadon választott művet, önállóan és verskompozícióban is (verset és 

prózát - népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi 

alkotásokból válogatva), 

- egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értelmezni. 

Ismerje 

- azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képes megfejteni a 

szöveg rejtett, metaforikus üzenetét, 

- a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és 

eseményes-cselekményes voltának függvényében), 

- azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában 

játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, 

- a hatásos előadói beszéd komponenseit, készítésének és előadásának szabályszerűségeit. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

- megfogalmazni szóban és írásban, hogy az adott mű megírására miféle gondolati, érzelmi 

szándék késtette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű tolmácsolására, 

- újabb műveket megszólaltatni, 

- megalkotni szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjátékukat, továbbá partner 

segítségével pódiumi tére helyezni azt (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint). 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

- a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyen képes azokat alkalmazni saját 

szerkesztői, rendezési gyakorlatában, 

- a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartás játék összetevőit, s mindezek 

alkalmazási lehetőségeit, módjait, 

- a szertartás-színház jeles hivatásos és amatőr produkcióit. 

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Vers- és prózamondás 
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- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc 

vagy 

- szerkesztett összeállítás 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia 

egyéni produkcióját. 

Szerkesztetlen összeállítás 

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen) készül, 

a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie. 

A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia. 

Szerkesztett összeállítás 

A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell 

összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- 

és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást 

és a szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie. 

Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán 

igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia. 

3. A vizsga értékelése 

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- előadásmód, 

- beszédtechnika, 

- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén). 

 

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI 

KÖVETELMÉNYEI 

A tantárgy tanításának a célja, hogy megismertesse a tanulókkal a beszéd elméleti alapjait, 

a magyar nyelv hangzásának követelményeit. A technikai és kommunikációs gyakorlatok 

segítségével alakítson ki tiszta, érthető és élvezhető beszédállapotot. Beszédhallásuk és -

elemző képességük fejlesztésével tegye alkalmassá a tanulókat szóbeli kifejezőképességük 

fejlesztésére és az elért beszédállapot megőrzésére. Produkciós helyzetben a tanulók a 

beszédet célszerűen és magas színvonalon használják. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására, 

- a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájában egyaránt, 

- versek, prózai anyagok, szöveges színpadi feladatok igényes, színvonalas megoldására. 

Ismerje 

- a lazító és a koncentrációs gyakorlatokat, 

- a szöveg nélküli és a szöveges légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat, 

- a fejlesztő és a szinten tartó beszédgyakorlatokat, 

- a hangsúlyszabályokat, 

- a hanglejtés változatait. 



 318 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) 

- a helyes színpadi beszédre bármilyen szerephelyzetben, 

- szöveges feladatainak elmondására jó technikával, sokszínű kifejezőeszközökkel, 

- mondanivalójának célszerű és élvezhető elmondására. 

Ismerje (az előbbieken kívül) 

- a korrekciós beszédgyakorlatokat, 

- a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait, 

- a gyakori beszédhibákat és a beszéd ritmusának zavarait, 

- a főbb dialektusokat, 

- a kifejezés nem szóbeli eszközeit, 

- a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit (szünet, váltás, hangsúly, hangszín). 

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédtechnika 

- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc 

- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár 

által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor. 

Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában 

A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat a 

szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből. 

- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének 

alkalmazásával; 

- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek 

felhasználásával; 

- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával. 

A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból álló 

tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja. 

A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és 

közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül. 

3. A vizsga értékelése 

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

- a gyakorlatok ismerete, 



 319 

- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága, 

- koncentráció, 

- együttműködés. 

Kommunikációs gyakorlatok: 

- verbális és nem verbális közlemények hitelessége, 

- kapcsolatteremtés, együttműködés. 
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Képző és Iparművészet 

 

Vizuális alapismeretek 

Éves óraszám  144 ó 

 Heti 4 óra 

 

Célok: A tantárgy alapozó szakaszában a szakmai ismeretszerzés, az anyagokkal eszközökkel 

való beható ismeretség , az alkotó látás és alakítás, a vizuális kommunikáció alapjainak 

lefektetése a legfontosabb. Ebben az időszakban különül el a szín, forma és tér feldolgozásának 

eszközrendszere, ugyanakkor a vizualitás alkotó jellegű tevékenységeinek egységben tartása is 

cél.  

 

 

Előképző  

 

1. osztály  

Éves óraszám 144 . 

 Heti óraszám: 4  

 

 Célok: 

A vizuális kultúra alapjainak, eszközök, témák, anyagok megismertetése és elsajátíttatásának 

kezdőlépéseinek megtétele. A képi gondolkodás és nyelv kialakításának kezdetei. Az irányított és 

önálló feladatmegoldások lehetőségeinek megteremtése. A kreatív gondolkodás és 

anyaghasználat, a felszabadult vizuális játék kialakításának kezdetei 

 

Témák Tevékenységek  Kimeneti cél 

Színvarázs 

 A festészeti eljárások 

kezdetei, színpacák, színes 

foltok, összemosások 

 

 

Ágak-bogok 

Vonalak rajzolása, 

különböző vastagságok, 

kanyargás,utak rajza 

 

 

Nyomhagyás 

Nyomok kézzel –lábbal 

papírra,homokba, 

agyagba,ujjlenyomat 

 

 

Formázunk 

Agyagformálás, só-liszt 

Különböző anyagok 

élményszerű 

megtapasztalása, az 

élmények szóbeli 

megfogalmazása. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

Szabadkézi rajzolás, festés. 

Érzékelhető tulajdonságok 

alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

Mozgásélmények 

megjelenítése. 

Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása. 

Látvány képi, szobrászi 

eszközökkel történő 

megjelenítése. 

Mozgások megfigyelése, 

 Ismerje és tudj a szín, 

a vonal, az anyagok  

használatát 

alapszinten. 

  Tudjon különbséget 

tenni folt, vonal és 

forma között. 

  Alkosson saját 

elképzelés alapján  

tanári segítséggel 

ezekkel az 

alapelemekkel 

önállóan. 

 Legyen ismerete a 

műalkotások 

fogalmáról és a 

múzeumról mint 

gyűjteményi 

helyszínről 
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szobrok, papírplasztikák, 

gyűréssel, vágással 

 

Képek és  

Tárgyak 

 

Képek, festmények fotók 

válogatása, 

múzeumlátogatás, tárgyakkal 

való játék 

megjelenítése. 

A kifejezés, közlés 

különböző rajzi technikáinak 

használata. 

Kézműves technikák 

munkafolyamatainak 

kipróbálása. Műalkotások,  

építészeti és természeti 

térélmények 

megfogalmazása szóban  

Új technikák kipróbálása, a 

technika nyújtotta 

lehetőségek számbavétele 

 

2. osztály   

Éves óraszám 144 

Heti óraszám : 4 

 

Célok: A festői, grafikai plasztikai technikák és anyagok ismeretszerű alkalmazása, használata. A 

festői eljárásokban a vízfestés és a színkeverés gyakorlása. Egyszerű nyomatok készítésének 

megismerése és sokféle anyaggal plasztikai munkák készítése önálló ötletek alapján. 

Képgyűjtemény kialakítása és ismerkedés műalkotásokkal múzeumlátogatások alkalmával. 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Színszivárvány 

Szivárvány színei,egyszerű 

színkeverések, 

Vízfesték, tempera, pasztell 

anyagának kipróbálása  

 

Vonalhálók 

Vonalrajzok tussal, tollal, 

Vonal és tónus, felületrajzok 

Görbülő  vonalhálók 

 

 

Nyomozás 

Kinek a nyoma, állat és 

embernyomok, szerszámok 

nyomai, kőben, fában, 

vésések puha anyagba,pecsét 

krumpli nyomat 

 

 

Mintázunk 

Különböző anyagok 

élményszerű 

megtapasztalása, az 

élmények szóbeli 

megfogalmazása. 

Tájékozódás a lakóhelyen és 

annak környékén. 

Természeti látványok 

megfigyelése,  

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

Szabadkézi rajzolás, festés.

 Jelenségek 

megfigyelése adott 

szempontok alapján, a 

célirányos figyelem 

fejlesztése céljából. 

Érzékelhető tulajdonságok 

alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

Egyszerű téri helyzetek 

 Alkosson tanári 

segítséggel 

festményeket a három 

fő szín és kevert 

színek segítségével, 

készítsen 

egyszerűgrafikákat és 

nyomatokat  

önállóan.  

 Legyen ismerete a 

tárgykultúra 

alapjairól,használja 

eszközeit  szabadon.  

 Tudjon egyszerű 

gyűjtő munkával kis 

képalbumokat 

létrehozni,  

 legyen fogalma 

műtárgyak közti 

alapvető 

különbségekről 

(képző-ill. 

iparművészet) 
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Kis érmek, pénzek, 

domborművek agyagból, 

felületjátékok kedvenc 

állatom, agyagból 

 

 

 

Képek és tárgyak 

Képgyűjtemények   

kialakítása, saját képtár egy 

témára,ismerkedés festőkel , 

grafikusokkal  

szobrászokkal, az 

iparművészet tárgyai 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban. 

Ismert útvonal rajzának 

elkészítése. 

Mozgásélmények 

megjelenítése. 

Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása. 

Különböző festő technikák 

kipróbálása. Látványok, 

jelenségek kapcsán a 

célirányos megfigyelés 

szempontjainak önálló 

kiválasztása 

Látvány képi, szobrászi 

eszközökkel történő 

megjelenítése. 

Formák helyes 

arányviszonyainak elemzése, 

megítélése. 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. 

Kézműves technikák 

munkafolyamatainak 

kipróbálása. Új technikák 

kipróbálása, a technika 

nyújtotta lehetőségek 

számbavétele. 

Saját munkák, gyűjtések

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz- festés mintázás  (Alapfok) 

3. osztály 

Éves óraszám: 144  

Heti óraszám: 4 

Célok: A főszínek és a kevert színek színes feladatok során alkalmazásuk. Papírnyomatok, 

frottázsok technikájának megismerése,a tér ábrázolásának eszközeivel, agyaggal, 
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papírplasztikával formálás,műalkotásokkal ismerkedés  múzeumokban  és osztályteremben. 

Feladatlapok alkalmazása 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Színkeverés 

 Két szín és egy harmadik-

játék a fő és mellékszínekkel 

 Szín és tér,játékforma és 

színharmónia,hideg és meleg 

színek csatája 

 

Vonalfonál 

 

Ecsetrajzok és  tollrajzok 

keverése, nagyméretű 

vonalrajzok, eső, napfény, 

hóesés ábrázolása 

 

 

Nyomtatunk 

 Papírnyomatok, egyszerű 

átnyomások, frottázs, 

nyomatsorozatok 

 

 

Formák és felületek 

 

Állatszobrok a tollak, szőrök 

érzékeltetésével, építmények 

kartonból, gipszes géz 

arcmás,festett szobrok 

 

 

Képek és tárgyak 

 

 

Látogatás  múzeumban, 

beszélgetés a stílusról, a 

technikáról, feladatlapos  

élményszerzés,katalógusok 

gyűjtése 

Különböző anyagok 

élményszerű 

megtapasztalása, az 

élmények szóbeli 

megfogalmazása. 

Tájékozódás a lakóhelyen és 

annak környékén. 

Műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai 

minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

Szabadkézi rajzolás, festés.

 Jelenségek 

megfigyelése adott 

szempontok alapján, a 

célirányos figyelem 

fejlesztése céljából. 

Érzékelhető tulajdonságok 

alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

Egyszerű téri helyzetek 

leírása, megjelenítése 

szabadkézi rajzban. 

Ismert útvonal rajzának 

elkészítése. 

Mozgásélmények 

megjelenítése. 

Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása. 

Egyszerű kéziszerszámok 

használata. 

Különböző festő technikák 

kipróbálása. Látványok, 

jelenségek kapcsán a 

célirányos megfigyelés 

szempontjainak önálló 

kiválasztása 

Tájékozódás ismeretlen 

városi környezetben. 

 A színkeverés 

segítségével tudjon 

önállóan 

festményeket 

létrehozni a 

nagyméretben (A/2, 

A/3 méretű 

grafikákkal 

létrrehozni 

  Formák és felületek  

létrehozása és 

alkalmazása az alkotó 

munkában.  

 Tudjon vonalas rajzot 

készíteni történetek 

illusztrálására, 

meseszerű 

bonyolultságú ábrákat 

alkotni vonalhálók 

segítségével. 

 Papírnyomatokat 

legyen képes 

létrehozni, ismerje a 

nyomódúc fogalmát. 

 Szabad és zárt térben 

megfigyelés utáni 

rajzokat legyen képes 

alkotni. 

 Plasztikai munkákban 

bonyolultabb térbeli 

formákat tudjon 

egyszerű anyagokkal  

létrehozni. 
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Tájékozódás térkép 

segítségével. 

Látvány képi, szobrászi 

eszközökkel történő 

megjelenítése. 

Formák helyes 

arányviszonyainak elemzése, 

megítélése. 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. 

A kifejezés, közlés 

különböző rajzi technikáinak 

használata. 

Kézműves technikák 

munkafolyamatainak 

kipróbálása. Műalkotások, 

építészeti és természeti 

térélmények 

megfogalmazása szóban és 

ábrázolásban. 

Műalkotások 

kompozíciójának elemzése. 

Új technikák kipróbálása, a 

technika nyújtotta 

lehetőségek számbavétele. 

Makettek, modellek 

konstruálása. 

Saját munkák, gyűjtések 

felhasználása  

 

 

 

4.évfolyam  

Éves óraszám .144 

Heti óraszám : 4 

 Cél: A színes, grafikai és plasztikai feladatok  önálló alkalmazása választott és ajánlott témák 

során. Ezek kombinációja (festett grafika, színezett szobor, plasztikus 

kép)elkészítése,ismerekedés a művészettörténet alapjaival (gyűjtések és gyűjtemények), a 

múzeumi látogatások élményszerű feldolgozása. 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Paletta 

A három fő és három 

kiegészítő szín ismeretében 

festmények készítése 

A színkör tanulmányozása, 

színkontrasztok 

. 

Műalkotások, természeti 

látványok megfigyelése, 

leírása, esztétikai 

minőségeinek jellemzése. 

Eszköz nélkül és 

 A színkör 

mibenlétével és 

használatával legyen 

tisztába 

 ismerje az egyszerű 

nyomtatási 
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Firka és vonal 

 

Satírozás, foltképzés 

vonalhálóval, toll és ecset 

valamint ceruza és szén 

rajzok 

 

 

Nyomatok 

Monotypiák, festett és 

lenyomtatott síktárgyak, 

montázsok készítése 

nyomatok,frottázsok 

segítségével 

 

 

Formák és felületek 

Arckép és figura mintázása 

agyagból, építmények 

,fantasztikus  térbeli lények 

és  épületek mintázása  

síkból kiemelkedve ill. 

domborműben 

 

 

 

Képek és tárgyak 

 

Múzeumi látogatások 

rögzítése rajzban, írásban. A 

nagy történelmi korokhoz 

kapcsolódó művészeti 

alkotások áttekintése. 

 

 

kéziszerszámmal végzett 

anyagalakítás. 

Szabadkézi rajzolás, festés.

 Jelenségek 

megfigyelése adott 

szempontok alapján, a 

célirányos figyelem 

fejlesztése céljából. 

Érzékelhető tulajdonságok 

alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása, 

téri helyzetek leírása, 

megjelenítése szabadkézi 

rajzban. 

Mozgásélmények 

megjelenítése. 

Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása. 

Különböző festő technikák 

kipróbálása. Látványok, 

jelenségek kapcsán a 

célirányos megfigyelés 

szempontjainak önálló 

kiválasztása 

Látvány képi, szobrászi 

eszközökkel történő 

megjelenítése. 

Formák helyes 

arányviszonyainak elemzése, 

megítélése. 

Mozgások megfigyelése, 

megjelenítése. 

A kifejezés, közlés 

különböző rajzi technikáinak 

használata. 

Kézműves technikák 

munkafolyamatainak 

kipróbálása. Műalkotások, 

építészeti és természeti 

térélmények 

megfogalmazása szóban 

Új technikák kipróbálása, a 

technika nyújtotta 

lehetőségek számbavétele. 

Makettek, modellek 

technikákat, a folt és 

vonalképzés, a 

térábrázolás és a 

plasztika alap- 

szabályait és 

lehetőségeit,  

 ezek segítségével 

készítsen önálló 

alkotásokat.  

 Feladatlapok 

segítségével 

tájékozódjon 

múzeumi 

környezetben,  

 ismerjen néhány  

jelentős  műalkotást 

és tudja behatárolni 

azt  korszakosan. 
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konstruálása. 

Saját munkák, gyűjtések 

felhasználása  

Különböző tárgyak külső 

jegyeinek összehasonlítása. 

Tárgyak, műalkotások 

csoportosítása különböző 

szempontok alapján. 

Műalkotások származási 

helyének megkeresése 

térképen. 

Elemző beszélgetés 

műalkotásokról. 

Vizuális jelek jelképek 

alkotó használata. 

Képek, látványok, 

események leírása, leírás 

alapján kép készítése.

 Különböző mozgások 

vizuális rögzítése, síkbeli, 

térbeli megjelenítése. 

Ismerkedés műalkotásokkal. 

Elemző beszélgetés 

műalkotásokról. 

Tárgyakkal, jelenségekkel, 

műalkotásokkal kapcsolatos 

információk gyűjtése. 

A közvetlen környezetben 

található tárgyakon a forma 

és rendeltetés kapcsolatának 

elemzése,leírás alapján kép 

készítése. 

Tárgyak, jelenségek 

megadott szempontok 

alapján történő rajzos 

felmérése, elemzése, 

értelmezése. 

Szabadkézi rajzvázlatok 

készítése. 

Időbeni folyamatok képi 

tagolása, értelmezhető 

megjelenítése. 

 

 

. 
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5.osztály  

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám : 4 

 Cél: Az alsó tagozatban megismert technikák felhasználásával, tudatos alkotómunkával 

tematikus feladatok végzése. A színdinamika, a vonalas és tónusos rajz a könnyed agyagvázlatok 

segítségével sporttémájú alkotások létrehozása. A mozgás, a lendület kifejezésére a sajátos 

képző-és iparművészeti eszközök alkalmazása. Feltárandók a művészet és világ összefüggései 

saját gyűjtések és gyűjtemények, valamint múzeumi körülmények segítségével 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

A szín dinamikája 

A színek egymásra való 

hatása, színkompozíciók, 

színolimpia-ki kit győz le 

 

A mozgás és a vonal 

 

A vonalas rajz mint a mozgás 

ábrázolásának 

eszköze,sportjelenetek 

lerajzolása, a sebesség 

érzékeltetése vonalhálókkal 

 

A  mozgó figura 

 

Mozdulatvázlatok szobrok 

segítségével és agyagban, 

gipsszel, papírból 

 

Művészet történet -az 

antikvitás 

 

 A művészettörténetben 

megtalálható alkotások 

megismerése (vadászat a 

barlangképeken, egyiptomi 

vadász és halász, valamint 

játékjelenetek, görög 

sportolószobrok, római 

gladiátorábrázolások) 

Felületképzés különböző 

anyagokkal. Faktúra. A 

véletlen hatások kreatív 

beépítése a térbeli és síkbeli 

kompozíciókba. A forma 

jellegzetes felülete. 

Kompozíció tervezése a kü-

lönböző léptékű mintákkal. 

Rekonstrukciós feladatok a 

műalkotás-elemzéshez kap-

csolódóan. Műalkotásokkal 

kapcsolatos információk 

gyűjtése: könyvtárhasználat, 

múzeumok. Szabad 

asszociációs játékok a színek 

tulajdonságaiból kiindulva. 

Hang és kép együttes 

alkalmazása. 

Mozgásélmények megjele-

nítése a témának megfelelő 

grafikai, plasztikai eszkö-

zökkel. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, 

ábrázolása Illusztráció. 

Látványok, műalkotások ké-

pi, plasztikai átírása, egy-

szerűsítése, átalakítása.  

 Legyen alapfokú 

ismerete a 

színdinamikai  képi 

hatásokról, ezek 

segítségével tudjon 

képeket létrehozni . 

 alkotásokban 

alkalmazza a grafikai, 

festészeti ismeretei,, 

 tudjon 

mozdulatvázlatokat 

létrehozni agyaggal 

 ismerje  a 

művészettörténet első 

korszakainak 

alkotásainak néhány 

fontos darabját. 

 

  

6.oszt.  

Éves óraszám: 144 

Heti: 4 
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Cél:  Az eddig megismert technikák alkalmazása,  megfigyelési és tanulmány jellegű alkotások 

létrehozása A  megadott témákra .a  szín, forma és tér  ábrázolása , alakítása, azok egymással is 

kevert módon való alkalmazása Olyan feladatmegoldások beépítése az önálló tevékenységekbe , 

melyek alkalmasak különböző tematika érzékeltetéséhez ( montázsok, karikaturisztikus elemek, 

építészeti  ábrázolások 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Az ünnep színei 

 

Különböző színes eszközök 

keverésével  egy  színes 

megvilágítás, egy tűzijáték, egy  

fesztivál képeinek ábrázolása. 

Színes nyomatok készítése több 

dúcról 

 

-építészeti feladatok 

Múzeum, 

képtártervezése,makettben való 

elkészítése, hozzá dekorációk, 

szobrok készítése (makett 

anyagok, kartonok, gipsz, stb ) 

 

szoborban,drótvázzal ellátott 

agyagszobor,előtte krokik , 

mozdulatvázlatok,domborművek 

sportjelentekkel 

 

Művészet és a játék–a 

középkor és a reneszánsz 

 

A művészettörténet középkori és 

reneszánsz alkotásaiban 

megtalálható szórakozást, 

játékot és sportot ábrázoló 

alkotások megismerése, 

múzeumlátogatás 

A térélmény. A statikus és a 

dinamikus elrendezés 

kifejező hatása a síkbeli és 

térbeli alkotásokban. 

Egyszerű téri helyezetek  

leírása és megjelenítése 

szabadkézi rajzban. 

Mindennapi élmények, 

mozgalmas jelenetek képi-, 

plasztikai fel-dolgozása.  

Néhány alkotás (grafika, 

festmény, szobor, épület, 

tárgy) rajzos és szóbeli 

elemzése, és a műalkotás 

továbbgondolása 

(képfolytatás, behelyettesítés, 

átalakítás, átszínezés, 

stílusváltoztatás). saját 

élmények kifejezése 

színekkel. Képi információk 

gyűjtése, elemzése, és 

tervezése.) Elemző 

beszélgetés a 

műalkotásokról. 

Azonosságok és különbségek 

keresése. (ábrák, közismert 

jelek, szimbólumok, betű- és 

szövegképek, egyszerű  

Mozgóképi példák elemzése). 

A színkontrasztok hatásának 

megfigyelése festményeken. 

 A tanév végén legyen 

ismerete a tér és szín 

összekapcsolásáról,  

 tudjon önállóan 

épületeket,építészeti 

tereket elképzelni és 

építészeti nyelven 

tervezni. 

 Több dúcról színes 

grafikai nyomatokat 

készíteni  

 Legyen képes 

mozgalmas jelenetek 

képi és, plasztikai 

ábrázolására kevert 

anyagokkal, 

 A művészettörténet 

nagy korszakai közül 

a középkor és 

reneszánsz ábrázolási 

módjainak, 

stílusváltozásainak 

ismeretéről  

 tudjon beszámolni, a 

szórakozás , játék 

ábrázolások közül 

számosat  felismerni, 

ezeket múzeumi 

környezetben, szóban 

elemezni. 

 

7.osztály  

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám:4  

Cél: A különböző tematikákat a díszítő és alkalmazott művészetek ill. az alkotó (festészeti, 

grafikai, plasztikai )tevékenységek során használják fel. 

A  díszletek és  szcenikai tervezésnél a képzelet és valóság összhangja a fontos szempont. 

A művészettörténeti gyűjtőmunka az eddigi rend szerint az adott tematika mentén folyik 

 Műhely munka: Intermédia szakirány: 
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Médiaismeret  (7-8 o. ): A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott 

szempontok alapján, az eredmények lejegyzése. 

Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, illetve a televíziós 

műsorokban megadott, majd a tanulók által önállóan javasolt szempontok alapján. megfigyelése 

a médiaszövegekben. Lényeges információk, tények azonosítása. 

Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi memória 

működtetése. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő megjelenítése, 

tagolása. 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az életkornak 

megfelelő szinten (story-board, animáció, interjú). 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Díszítő ,tervező 

feladatokDíszítő 

feladatok,tervezések 

plasztikai feladatok az 

előzőekben tanult technikák 

alkalmazásával, 

emléktárgyak tervezése. 

 

-betű és grafika 

 Tervező feladatok ,betű és 

rajz, az alkalmazott grafika 

alapelemei-sokszorosítás 

 

Díszletek  

 

Makett 

készítése,díszlettervek, 

színes  vászonfestmény, 

,fénytervek 

 

 Média: Sportesemények, 

versenyek és ünnepségek 

elemzése rádiós,Tv-s 

műsorok és a sajtó elemzése 

nyomán,egy ünnepség 

bemutatása reklámmal 

(tervezés) 

 

Művészet és  szórakozás- 

barokktól a XIX sz. végéig 

 

Tagoltabb, testes formák 

(tárgy, emberalak, növény) 

ábrázolása rajzbeli, színbeli, 

plasztikai tanulmányokban 

(arányok, belső szerkezet, 

tónus, szín). Valós forma 

módosítása 

megszemélyesítéssel 

(Különböző mozgások vi-

zuális rögzítése, síkbeli, 

térbeli megjelenítése. Rajzos 

vagy plasztikai tanulmány 

alak, tárgy mozgásáról. 

Mozgássor ábrázolása egy 

téma feldolgozása kapcsán. 

Eseménysor megjelenítése. 

Reklámgrafikai feladatok (pl. 

bélyeg, plakát, csoma-

golóanyagok, dobozok, 

sporteszközök tervezése). 

Tervezés: képi sűrítés, re-

dukált formák, színek al-

kalmazása. A szóbeli 

információ átalakítása képi 

üzenetté. 

 Alkalmazott éás más 

alkotómunkájában 

tudja feldolgozni a 

tárgykultúra és az 

alkalmazott 

iparművészet 

megismert 

technikáit, tervező 

és kivitelező 

tevékenységek 

segítségével. 

 Legyen képes 

egyszerű tereket  

berendezni tervezés 

nyomán, 

  a művészettörténeti 

darabjaiból a XIX. 

századig legyen 

ismerete 

 Ismerje fel a média 

szerepét a különböző 

jelentős események 

(sport, ünnep, 

stb)népszerűsítésében

, annak alakításában, 

 Tudjon mediális 

szempontok alapján 

csoportban 

médiakampányt 

tervezni 
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A  művészettörténet 

alkotásaiban a  szórakozás 

tematika alakulása a XX. sz. 

alkotásaiban-új  játékok és 

technikák Látogatás aPaksi 

Képtár  kiállításain. 

 

 

 

8.osztály  

Éves óraszám:144 

Heti óraszám: 4 

Cél: Képző-iparművészeti, művészettörténeti ismereteinek bővítése és médiaismereti alapelemek 

bemutatása, kép , kompozíció, tervezés fogalmának átértékelése a XX. századi technikák során ,a 

média szerepe a kultúrában, véleményformálás és gyűjtőmunka, a film és képi nyel  alaposabb 

ismerete. 

A képelemzés, a TV, a média más területeinek szóban  és képben való kritikus  értelmezése, saját  

médiaalkotások elkészítése. 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

film-video 

Video készítése, 

tervezés,forgatókönyv, 

szereplők, operatőri munka, 

vágás 

Animáció és film, 

mozdulatvázlatok 

segítségével készült rajzolt 

animációs film készítése 

 

Egy  magazin 

 

agazin tervezése, 6 lapoldal 

elkészítése, fénymásolás, 

szkennerés, nyomtatás, 

szövegszerkesztés 

Kollázs, montázs feladatok 

megjelenése az 

újságkészítésben 

 

 

Művészettörténet 

a XX. század művészete, a 

sport mint témakör a 

művészeti ábrázolásokban-a 

látogatás a Sportmúzeum 

A kollázs, montázs , 

dekollázs értelmezése a 

képzőművészetben és 

médiában. Díszlet, jelmez és 

reklámtáblák tervezése. 

Animációs film készítése a 

filmkészítés, a 

mozgásfázisok rögzítésének 

gyakorlása A közönség 

médiafogyasztási 

szokásainak tanulmányozása 

megadott szempontok 

alapján, az eredmények 

lejegyzése. 

Az emberek viselkedésének 

megfigyelése a valóságban és 

a filmeken, illetve a 

televíziós műsorokban 

megadott, majd a tanulók 

által önállóan javasolt 

szempontok alapján 

mozgóképi szövegalkotó 

kódok felismerése, 

mozgóképolvasás. 

Az elemi mozgóképi 

szövegalkotó kódok 

alkalmazása, mozgóképírás. 

 Tudjon önálló 

véleményt alkotni a 

média egyes ágainak 

alkotásairól.  

 Legyen képes 

megtervezni egy 

egyszerű formátumú 

sajtóterméket),egy kis  

reklámfilmet és egy  

fotósorozatot , melyet  

el is készít. 

  Ezek munkafázisait 

legyen képes  portfolio 

formájában rögzíteni. 

 Művészettörténetből 

legyen ismerete a XX. 

Század nagy művészeti 

irányzatairól, s azon 

belül a játék, sport, 

szórakozás 

témakörében készült 

néhány alkotásról. 
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képzőművészeti 

gyűjteményében 

 Sport és film kapcsolata-

filmrészletek  a magyar 

filmtörténetből (Két félidő a 

pokolban, KO., A napfény 

íze, stb ) 

Egyszerű (időben és térben 

egybefüggő) cselekmények 

képsorozatokkal történő 

megjelenítése, tagolása. 

Átélt, elképzelt vagy hallott 

esemény mozgóképi 

megjelenítésének 

megtervezése az életkornak 

megfelelő szinten (story-

board, animáció, interjú).  

Vita a média használatával 

kapcsolatos megfigyelések 

alapján a média társadalmi 

szerepéről, 

működésmódjáról.  

aját médiahasználati 

szokások kritikus 

megfigyelésére alapozó 

tudatos mű- és 

műsorválasztás. 

Egyszerű mozgóképi 

szövegek létrehozásának 

előkészítése és azok 

kivitelezése.  

Miért van annyi reklám a 

világban? Vajon mit lehet és 

mit nem lehet reklámozni? 

Milyen szempontok szerint, 

milyen módon elemezhető 

egy reklámfilm?  

 

 

 

Továbbképző 
A vizuális  gondolkodás emeltebb szintjén az alkotó és tervező szemlélet érvényesül. Olyan 

feladatcsoportok-egyéni és csoportos projektek-elkészítése kívánatos, melyben a tanulók sajátos 

látásmódjukat a világhoz és azon belül a látvány, kép, világához való viszonyukat is  reflektív 

módon tudják kifejezni. Új eszközök és anyagok-elsősorban a mediális eszközök-segítségével a 

vizuális nyelv kiterjesztésére is sor kerülhet.  

 

9. osztály  

Éves óraszám: 144 

Heti óraszám: 4 

Cél: A média és vizuális kultúra egyes elemeinek összekapcsolása a sport és művészet 

témakörben. Önálló és csoportos alkotások létrehozása különböző általánosabb értelmezésében, 

esetleges karrierjellegű feladatbemutatások. A sokszínű kivitelezés és az egyéni alkotói hangnem 

kialakítása a feladatmegoldásoknál Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra 
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való beállítódás Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos 

mű- és műsorválasztás. 

A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és megoldások tudatos-

kritikai elemzésén, illetve a valóságismereten alapuló szerepjátékok, szövegképzési gyakorlatok. 

Mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok kivitelezése. 

Önportré, portré készítése tárgyakon keresztül 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

A saját tárgyam, 

tanulmányrajzok, 

tervezés,formaalakítás sok 

eszközzel,az árú reklámszerű 

népszerűsítésének 

kampányterve 

 

 Az én versenyem –

kollázsbeszámoló,  videoklip 

tervezése,elkészítése 

Plakát készítése a 

sportversenyről, beszámoló 

írása max .1 oldalban 

szerkesztett formában, 

(újsághasáb) 

 

tervező-belsőépítészeti 

feladat,térmetszet 

készítése,sík és térbeli 

ábrázolás,vázlat ,műszaki és 

látványrajz 

 

Egy élmény  fázisai-  

kis ceruzarajzokból 

animációs film 

tervezése,főcim, zene, 

felvétel digitális kamerával.. 

Tervezés, story bord 

,kiviteletés 

  

 Műalkotás és  szórakozás 

 

 Látogatás egy  kortárs 

képzőművészeti kiállításon- 

Fényképek, újságképek, 

reklámképek csoportosítása, 

"olvasása", értelmezése.

 A legfontosabb 

vizuális jelek, jelzések, 

szimbólumok értelmezése, 

alkotó használata. 

Képi utasítások követése, 

illetve ilyenek létrehozása. 

A sík- és térbeli kifejezés, 

közlés vizuális nyelvi elemek 

(vonal, sík, forma, szín ) 

korosztályi szintű használata 

különböző célú 

kompozíciókban. Nem 

vizuális természetű 

információk 

 érzékletes, képi 

megfogalmazása 

diagramokban, grafikonokon. 

Látványok, képek jellemzése, 

elemzése rajzban, szóban és 

írásban. 

A vizuális kommunikáció 

különböző formáinak 

csoportosítása.

 Egyszerű feliratok 

készítése. 

Az alapvető térábrázolási 

módok célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása. 

A tömegkommunikáció 

formáinak csoportosítása. 

A technikai médiumok 

képalkotó módszereinek 

megismerése. 

Vizuális reklámok elemzése.  

 

 Egyéni látásmód 

alapján legyen 

képes önálló és  

csoportos 

feladatmegoldásokr

a a  vizuális 

kommunikáció  

nyelvén a festészet, 

építészet, szobrászat 

és  grafika 

eszközrendszerével.  

 Legyen képes  sport 

vonatkozású 

témákat  képi 

eszközökkel 

ábrázolni, azokat 

önálló módon 

tervezni ,ábrázolni, 

a z egyes 

munkafázisokat  

bemutatni,  

 dokumentációt 

készíteni az alkotó 

munkáról 

 Legyen kialakult 

elképzelése, 

ismerete és tudása a 

művészet és sport 

valamint a sport és 

média 

kapcsolatáról, ezt  

az ismeretet tudja 

képben és szóban 

megfogalmazni 

 Ismerje és használja 

a média különböző 

eszközeit,  
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10. osztály  

Éves óraszám 144  

Heti óraszám: 4 

Cél: Az eddig tanultak átismétlése média témakörben. Önálló és csoportos feladatmegoldások, 

projekt jellegű feladatok elkészítése, azok dokumentálása(portfolio). A számadás jelleggel 

bemutatásra kerülő sport témájú alkotások bemutatásra alkalmas kivitelezése, azokból egyéni 

válogatás és közös kiállítási bemutató szervezése. A művészet és sport kortárs alkotásainak 

megismerése és elemzése. 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

FÉLÉVES projektek: 

 

 Egy  nagyszabású gála 

megtervezése jelmezekkel, 

díszletekkel,  külső és belső 

térben,. Az első fázis  a 

tervezés, csoportok 

megalakítása, szereposztás, a 

feladatok szétosztása. 

Minden fázisban 

dokumentálás. 

Végső fázis  bemutató (félév 

ill.év vége). 

A dokumentáció külön 

kezelése, megjelentetése 

 Egyéni és 

csoportteljesítmények 

értékelése. 

 A paksi Képtár  

szakanyagainak feldolgozása 

Reflektálás irodalmi, zenei, 

filmes élményekre saját 

kifejező szándékú 

alkotásokban. 

Tervvázlatok készítése. 

Tárgytervezői feladatoknál 

természeti "előképek" 

alkalmazása. 

Felületek dekoratív 

kialakítása. 

A gyakorlati feladatokban 

saját elképzelések 

megvalósítása. Egy 

tárgy más funkcióra történő 

átalakítása. 

Gondolatok, érzelmek, 

hangulatok kifejezése a 

művészet képi , plasztikai 

műfajaiból tanult 

kifejezőeszközök, 

módszerek, technikák 

alkalmazásával. Belső 

terek különböző funkciókra 

történő önálló átrendezése. 

Egyszerű tárgyak tervezése, a 

célszerűség, illetve az 

esztétikai szempontok 

érvényre juttatásával. 

Kísérletezés új anyagokkal, 

technikákkal. 

Különböző esztétikai 

minőségek tudatos 

alkalmazása képi, plasztikai 

 A vizuális kultúra 

tantárgy 

befejezéseként legyen 

önálló ismerete a 

vizuális eszközök, 

tárgyak anyagok 

használatáról és 

alkalmazásáról. 

 Tudjon egyénileg és 

csoportban tudatos 

tervezéssel , 

folyamatos 

alkotómunkában 

önálló ill. csoportban 

készített műveket 

létrehozni. 

   Tudjon beszámolni 

rajzi, képi és  

plasztikai ismereteiről 

egy  feladatsor  

segítségével. 

  Tudja  szóban is 

ismertetni és 

dokumentációval 

(portfolioval ) 

érzékeltetni 

gondolkodásának és 

az önálló 

alkotófolyamat egyes 

állomásait. 

  Legyen képes 

önállóan alkalmazni a 

vizuális nyelv  teljes 

eszközrendszerét 



 334 

megjelenítésben munkája )alkotásai 

)során. 

 Legyen ismerete a 

művészettörténet és a 

média történetéről 

azok számos alkotását 

tudja elemző módon 

ismertetni.  

 Ismerje a média 

eszközeit és ennek 

használatában legyen 

jártassága 

 Tudjon önállóan sajtó 

és médiatermékeket 

létrehozni egyszerű 

formában egyénileg 

és csoportosan 

 

 

 

 

11. évfolyam  

 Éves óraszám 144 

Heti óraszám 4 

 Cél: a Média és a képzőművészet tematikus és formai találkozásainak, kapcsolódási pontjainak 

felkutatása és feldolgozása. 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

 Installációk, enviromentek 

 

Összeállítások , térbeli 

mediális anyagok létrehozása 

adott témában 

 

Egy gondolat-sok mű 

 Szeriális, szekvenciákat 

magában foglaló munkák 

létrehozása különböző 

technikákkal(hagyományos, 

és új médiák) 

Rézkarc, szitanyomat, 

fotósorozat 

 Hagyományos sokszorosító 

eljárások és intermediális 

anyagok összeépítése 

Intermédia a Paksi Képtár 

Összeállítások, technikai 

tervezések, Anyaggyűjtés és  

a mű létrehozása 

 

 

 

Sorozatok készítése 

hagyományos technikákkal, 

(rajz, festés, mintázás, fotó) 

film ,videó, számítógép 

 Nyomatok készítése 

 

A hagyományos grafikai 

eljárások  alkalmazása és 

összeépítése  egyéb 

anyagokkal 

Legyen ismerete az adott 

irányzatok mibenlétéről,azok 

technikai létrehozásáról. 

Műszaki és tervezői feladatok 

ismeretének elsajátítása 

 Ismerje fel és alkalmazza a 

szerialitás lehetőségeit az 

alkotó munkában 

Tudjon létrehozni kis és nagy 

felbontású   nyomtatható képi 

anyagot, legyen képes 

sokszorosító anyagok 

készítésére 

 Ismerje és alkalmazza a 

sokszorosító technikák 

némelyikét 
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gyüjteményéből 

 

 

 

 

12. évfolyam  

Éves óraszám 144 

 Heti óraszám : 4 

Bél: Közös gondolkodás és egyéni kivitelezés összehangolása, a kiállítás tervezés és kivitelezés  

összhangjának megteremtése, együttműködés a paksi Képtárral, önálló alkotói tevékenység 

szemléletes bemutatása 

 

Témák Tevékenységek Kimeneti cél 

Mestermunka 

 

 Az év folyamán 

egy  saját 

tervezésű 

műsorozat  

tervezése és 

kivitelezése 

portfólióval 

dokumentálva. 

Félévi és év végi 

bemutató 

 Kiskatalógus 

szerkesztése  

és házilagos 

kivitelezése 

 

Év végi 

nagybemutató a 

paksi Képtárban  

 Brainstorming,a 

témák kialakítása, 

elosztása,tervező 

fázisok és azok 

dokumentálása 

Félévi bemutató 

létrehozása (mini 

kiállítás), év végi 

bemutatóhoz önálló 

katalógus tervezése, 

nyomtatása 

A művek kiállítása 

Egyen képes a  

személyes 

alkotómunka 

érzékletes bemutatása 

Ismerje meg és 

alkalmazza a kiállítás 

tervezés és  

katalóguskészítés 

egyes fázisait és 

azokaz tudja  saját  

alkotómunkájának 

bemutatására 

alkalmazni 

 

 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

2. A vizsga tartalma 
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A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 

mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező 

képessége, képtárgyalkotó tudása. 

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a 

gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról - 

grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző 

műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti 

technikákban való jártasságát, képességét. 

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

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 

(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait 

(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló 

által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány 

témája lehet: 

- természetes forma, 

- mesterséges forma, 

- forma és mozgás, 

- forma, tér, szerkezet. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- kreativitás, 

- manuális készség. 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból 

mérhető legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati 

tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A 

feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról - 

grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok 
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esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 

be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi 

igényességét. 

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

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 

A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által 

meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) 

feladat megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, 

szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, 

plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek...), a feladatra adott választ vagy 

válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 

- természetes formák, 

- mesterséges formák, 

- külső vagy belső tér, 

- térben megjelenő figura, 

- portré. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- kreativitás, 

- manuális készség, 

- művészeti ismeretek, 

- esztétikai érzékenység, 

- tárgyalkotó készség, 

- a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

 

 

 

 

FOTÓ-VIDEÓ-InterMédia 

 

tanszak 

 

A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI 

 

A fotó-videó, és számítógép alapú műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel 

párhuzamosan a tanuló: 
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 ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma 

használatos fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit, 

 sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken 

túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat, 

 igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján 

fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot illetve rövidfilmeket készíteni. 

 Ismerje  és használja  a számítóhépes  grafika, a számítógépes programok kínálta 

lehetőségeket 

 Legyen képes kreatív ötletek megvalósítására, az alkotó gondolkodásnak a gépek és egyébb 

(pl. Installációs eszközök) segítségével történő kifejezésére 

 

A műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel a tanuló: 

 

 ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi 

segédeszközök, kazetták, lejátszók, monitorok, világítóberendezések), anyagait (filmek, 

nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, laborflszerelések) elméleti szinten, 

 gyakorlat 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, ismerje  és alkalmazza az alkotófolyamatok  tervezésének menetét, azok elemeinek 

képi és  szöveges megfogalmazását 

 

 

Az intermédia szak feladata 

Az intermédia szakirány magában foglalja az intermediális művészet szakmai ismereteit, elméleti 

alapjait, a neokonceptuális művésuzeti irány/ok ismeretét. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

FOTÓ 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza: 

 a digitális felvételek számítógépes utómunkálatainak lehetőségét 

 a foto programok kezelését 

 a fényképek nyomtatási eljárásait  

 az optikai leképezés alapfogalmait, 

 a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín) 

 

legyen jártas: 

 a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és 

értékelésében, 
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legyen képes: 

 biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi 

eszközöket: digitális kamera, állvány, világítási eszközök (lámpák, villanó). 

 

 

legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 

 a felvételezés: 

-    a digitákis fényképezőgép használata 

-    a kamera lehetőségeinek optimális kihasználása 

 labortechnika: 

- alkalmazza a fotó program lehetőségeit 

- a fényviszonyok utólagos optimalizálására 

- tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni 

- alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés meg képet keretezni (paszpartu), 

 fotóelmélet és esztétika: 

- 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), 

 

legyen képes: 

 felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni,  

 kritikus elemzésre és önértékelésre. 

 

VIDEÓ 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait, 

 

ismerje és alkalmazza: 

 a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, 

amerikai plán, közeli (inzert), 

 

legyen jártas: 

 a kameramozgásokban 

 a jelenetek képsorokra bontásában 

 a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésben és megszerkesztésükben, 

 

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 továbbképző végére a tanuló ismerje: 
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 a digitális kamerák (az S_VHS és a digitális kamkorderek) működését, 

 

ismerje és alkalmazza: 

 a szubjektív kamerás felvételsorokat 

 az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvévétel), 

 

legyen jártas: 

 a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmaásában 

 a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában 

 többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás 

alkalmazásában 

 a digitális vágóprogram kezelésében 

 a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az 

utóhangosításban 

 

 

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 

videótrükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, átlyukasztás, blue-box). 

 

Legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 

ismerje fel azok erényeit és hibáit.  

Az elsajátított alapismeretek, és gyakorlati tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi 

információs rendszerek között. 

 Ismerje az intermédia  területén megjelent és megjelenő alkotások és elméleti irások többségét. 

Tudjon felismerni és elemezni intermediális alkotásokat 

  

 

3.  TANANYAG 

 

ALAPFOK 

 

Műhelyelkőkészítő 

 

Célja: a képrögzítési ismeretek megalapozása 

Feladat: a camera obscura, a fotólabor és a tévéstúdió működésének elvi megismertetése, 

egyszerű képalkotási eljárások gyakorlása 

 

CAMERA OBSCURA 

   CAMERA OBSCURA készítése és használata 

   Sötétkamra kartonból, lyukrekesszel és gyűjtőlencsével, pauszpapír képernyővel 

 

Lyukkamera 

   Lyukkamera készítése és használata 
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   Sötéten 

 

Játék a fénymásolóval és fotóprogrammal 
   Különféle anyagokról, tárgyakról digitális kamerával készített fotók manipulálása 

   12 részes fáziscsík 

 

Ismerkedés a KINETOSZKÓPPAL 

   Mozgókép kialakulása fázisrajzok alapján, 12 képes fázisrajzcsík készítése 

 

Videófelvételek egyszerű kamerával 

   Spontán felvételek játék közben, színjátszópróbán, tanítási órán 

   A felvételek közös kiértékelése 

 

Látogatás színes fotólaborban (helyi vállalkozónál) 

   A kész fénykép születése 

 

Látogatás helyi (regionális) tévéstúdióban 

   Mire szolgál, hogyan működik? 

   Miként jut el a film a lakásunkba (a kábelhálózat fogalma)? 

 

A tanuló a műhelyelőkészítő végén: ismerje a lyukkamera (mint minden technikai képrögzítő 

alapja) működési elvét, legyen tisztában a technikai képkészítés elvi és technikai alapjaival 

 

 Intermédia 

 

A szak elméelti alapjaival való ismerkedés, kiáállításnézés ( a Paksi Képtár intermediális 

gyűjteményének áttekintése) 

 

 

1. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

   Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása 

 

Az optikai kép születése 

   A nagyméretű lyukkamera és camera obscura tanulmányozása elsötétített szobában 

 

Felvételek barátunkról vagy padtársunkról 

   Hálózati csatlakozás, elemcsere, elemek feltöltése (érintésvédelem) 

 

Képértékelés (előre kitűzött szempontok alapján) 

   Éles-életlen (oknyomozás); képkivágás, elrendezés; a nézőpont megválasztása 

 

Vetített képek létrehozása lyukkamerával 
   Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában 

   Utcakép készítése szobabelsőből 
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Egyszerű fotók készítése fénymásolóval és digitális fényképezőgéppel 

   Apró tárgyak megvilágítása fénymásolón 

   Alaposan elrendezett kompozíció 

   Az árnyékképek ritmusképző szerepének kiemelése 

 

Események fényképezése 

   Utcakép, játék, közlekedés, hétköznapi életképek fényképezése 

 

Közös képértékelés 

   Jellemző pillanat kiválasztása 

   Eseménykövetés 

   Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás: berezdüléses és elmozdulásos életlenség) 

 

Osztályképek készítése iskolatársakról 

   Az állvány és az önkioldó helyes használata 

   A képmező hasznos kitöltése 

   Pontos élességállítás (ha a kamera megengedi) 

 

Minimumkövetelmény: 

      A digitális fényképezőgép ismerete és használata 

 

 

VIDEÓ 

 

A kamera gyermekkézben az első önálló felvételkísérletek 

    Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és projektorral kivetítve 

 

Az objektív 

   Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése 

 

Mozgás a kamera előtt 

   Gyermekszereplők közreműködése 

   A forgatócsoport felosztásának (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai 

 

Szituációjáték felvétele 

   A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan előadásáig 

   Visszajátszás, értékelés, hibafelismerés, javítás 

   A javított eseménysor újrafelvétele 

 

Gyermek vagyok 

   Egyszerű szubjektívkamerás felvételek 

   A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele 

 

A felvételek értékelése 

   A spontán felvételek hatása 

   A kameramozgásból eredő hibák 

   Különleges nézőpontok jelentősége 
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Minimumkövetelmény:    
A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban 

 Intermédia 

 Egy ujsághír feldolgozása egyszerű rajzi-képi-technikai eszközökkel 

 

 

2. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel I. 

   A távolság (élesség) állítás lehetőségei  

   Zoom berendezés használata 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel II. 

    Hálózati csatlakozás, elemcsere, elemek feltöltése, érintésvédelem 

   A gép kezelőszerveinek alapos begyakorlása (akár csukott szemmel) 

   A kamera tárolása, tisztítása és szállítása 

 

Csendéletek fényképezése 

   Az állványhasználat tudatosítása 

   Az élességi viszonyok változtatása élességállítással 

   Telifényes és oldalfényes felvételek 

 

 

 

Képértékelés 

Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások, eltérő formátumok 

 

Bonyolultabb fotógramok készítése 

Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával készült fénymásolatok 

   A formák átrendezésével a képek újrakomponálása (vágásos montázs és kollázs) 

 

A tájképfelvétel 

   A helyes nézőpont megválasztása 

   Az objektív látószöge 

   Az árnyalatok (színek) szerepe 

   Képzőművészeti vonatkozások 

 

A tájképfelvételek kiértékelése 

   Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok, árnyalat-(szín-) visszaadás 

 

Torzított terek 

Szétszabdalt és ujrarendezett fotókollázsok, elkészített helyszíni felvéterlek újradotózása, 

térátalakítása. 

 

Minimumkövetelmény: 
 Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont tudatos kiválasztása. 
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 Önálló ötletek beépítése a szakmai munkába 

 

VIDEÓ 

 

Felvételek 

Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból (alsó, felső, szembeni gépállások) 

   Felvételek kiértékelése 

 

Kamera és mozgás 

   Felvételi gyakorlatok változó körülmények között  

  Állókamera, mozgó motívum 

  Álló motívum, mozgó kamera 

  Mozgó motívumok, mozgó kamera 

 

 

 

A felvételsorozatok kiértékelése 

A kombinációk (nyugalmas, változatos, mozgalmas, idegesítő képsorok) hatásai a nézőben 

 

Változó plánok 

Ugyanazon emberi cselekménysorozat változó plánokban való felvétele (pl. evés, olvasás, 

elmélyedt játék) 

  Folyamatos felvétel premier plánban 

  Folyamatos felvétel kistotálban 

  A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban 

  A felvételek hatásértékelése 

 

Iskolai életünk eseményei 

   Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl. Mikulás-est, kirándulás, horgász verseny) 

 

Groteszk  

Egy tervezett véletlen szituáció rögzítése (hanggal ) 

Utóhangosítás 

Kísérletek rövidre vágott filmek utóhangosítására (az eredeti hang törlése; zene vagy zene és 

szöveg kíséret felvétele) 

 

Minimumkövetelmények: 

Önálló felvételsorok k 

Készítése felnőtt segítségével 

 

 Intermédia 

 Egy fogalom, gondolat  feldolgozása  más médiumban (pl rajz és fotó, mozgó és állóklép, power 

point tervezése ) 

 

 

 

Műhelygyakorlat 

 

2. évfolyam 
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évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: 

- különféle tematikájú képek létrehozásának, értékelésének elsajátítása 

- -    a mozgóképrögzítés alapjainak megismertetése 

 

 

 

Feladata:  

-a fényképezőgép és a képalkotás technikájának megismerése, gyakorlása különböző 

fényviszonyok között, a képek értékelésének, elemzésének gyakoroltatása  

- a videókamera működésének megismerése, gyakorlása forgatócsoportban történő munka 

által 

Követelmény 

A tanuló a 3. évfolyam végén: 

- ismerje a digitális fényképezőgép működtetésének szabályait, tudjon különböző tematikájú 

képeket készíteni, tudja értékelni a maga és társai vagy mások által készített fotókat megadott 

szempontok alapján 

- tudja a szabályoknak megfelelően kezelni a videókamerát, legyen képes a forgatócsoportban 

történő munkavégzésre 

 

 

 

 

Tananyag 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

   Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása 

 

Az optikai kép születése 

   A nagyméretű lyukkamera és camera obscura tanulmányozása elsötétített szobában 

 

Felvételek barátunkról vagy padtársunkról 

   Hálózati csatlakozás, elemcsere, elemek feltöltése (érintésvédelem) 

 

Képértékelés (előre kitűzött szempontok alapján) 

   Éles-életlen (oknyomozás); képkivágás, elrendezés; a nézőpont megválasztása 

 

Vetített képek létrehozása lyukkamerával 
   Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában 

   Utcakép készítése szobabelsőből 

 

Egyszerű fotók készítése fénymásolóval és digitális fényképezőgéppel 

   Apró tárgyak megvilágítása fénymásolón 

   Alaposan elrendezett kompozíció 

   Az árnyékképek ritmusképző szerepének kiemelése 

 

Események fényképezése 
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   Utcakép, játék, közlekedés, hétköznapi életképek fényképezése 

 

Közös képértékelés 

   Jellemző pillanat kiválasztása 

   Eseménykövetés 

   Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás: berezdüléses és elmozdulásos életlenség) 

 

Osztályképek készítése iskolatársakról 

   Az állvány és az önkioldó helyes használata 

   A képmező hasznos kitöltése 

   Pontos élességállítás (ha a kamera megengedi) 

 

Számítógépes ismeretek:  

    Képek letöltése a fotókameráról számítógépre 

 

 

Minimumkövetelmény: 

A digitális fényképezőgép ismerete és használata 

 

 

VIDEÓ 

 

A kamera gyermekkézben 

    Az első önálló felvételkísérletek 

    Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és projektorral kivetítve 

 

Az objektív 

   Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése 

 

Mozgás a kamera előtt 

   Gyermekszereplők közreműködése 

   A forgatócsoport felosztásának (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai 

 

Szituációjáték felvétele 

   A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan előadásáig 

   Visszajátszás, értékelés, hibafelismerés, javítás 

   A javított eseménysor újrafelvétele 

   Vágás a kamerába 

 

 

Gyermek vagyok 

   Egyszerű szubjektívkamerás felvételek 

   A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele 

 

A felvételek értékelése 

   A spontán felvételek hatása 

   A kameramozgásból eredő hibák 

   Különleges nézőpontok jelentősége 
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Számítógépes ismeretek:  

    Mozgóképek letöltése a kameráról számítógépre 

 

Minimumkövetelmény: 

A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban 

 

 Intermédia 

 

 Bemutató egy olvasmány alapján létrejövő képi gondolatokról-absztrakt és reális  képek 

egymásutánisága, egymásmellettisége 

 

 

3. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: a képkészítés technikájának tökéletesítése,  

Feladata:  
- a technika ismertének mélyítése és az ismeretek begyakorlása, adott témájú (csendélet, 

tájkép) képek készítése közben, Microsoft Office Picture Manager program megismerése, 

alkalmazása  

- a kameramozgások és a képösszeillesztések elméleti és gyakorlati megismerése, Windows 

Movie Maker program megismerése és alkalmazása 

Követelmény 

A tanuló a 4. évfolyam végén:  

- legyen képes a világítástechnika és az állvány helyes használatára, a felvételi motívumok és a 

nézőpont tudatos kiválasztására, a Microsoft Office Picture Manager program tudatos 

használatára, a képek kompozíció, képkivágás és élességi viszonyok alapján történő értékelésére. 

-  ismerje a kameramozgások fajtáit és a plánozást, tudatosan illesszen össze plánokat 

Windows Movie Maker program segítségével. Tudjon a filmek alá hangot illeszteni. 

 

  

Tananyag 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel I. 

   A távolság (élesség) állítás lehetőségei  

   Zoom berendezés használata 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel II. 

    Hálózati csatlakozás, elemcsere, elemek feltöltése, érintésvédelem 

   A gép kezelőszerveinek alapos begyakorlása (akár csukott szemmel) 

   A kamera tárolása, tisztítása és szállítása 

 

Csendéletek fényképezése 

   Az állványhasználat tudatosítása 

   Az élességi viszonyok változtatása élességállítással 

   Telifényes és oldalfényes felvételek 

 

Képértékelés 
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Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások, eltérő formátumok 

 

Világítástechnika 

   Az oldalfény és az ellenfény térkiemelő szerepe 

   A derítés fontossága 

   Egyszerű világítási sémák beállítása, gyakorlása 

 

Bonyolultabb fotógramok készítése 

Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával készült 

fénymásolatok 

   A formák átrendezésével a képek újrakomponálása (vágásos montázs és kollázs) 

 

A tájképfelvétel 

   A helyes nézőpont megválasztása 

   Az objektív látószöge 

   Az árnyalatok (színek) szerepe 

   Képzőművészeti vonatkozások 

 

A tájképfelvételek kiértékelése 

   Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok, árnyalat-(szín-) visszaadás 

    

 

Számítógépes ismeretek 

   Microsoft Office Picture Manager program megismerése 

   A felvételek manipulálása Microsoft Office Picture Manager program segítségével 

 

Minimumkövetelmény: 
Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont tudatos kiválasztása 

 

VIDEÓ 

 

Felvételek 

Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból (alsó, felső, szembeni gépállások) 

   Felvételek kiértékelése 

 

Kamera és mozgás 

   Felvételi gyakorlatok változó körülmények között  

  Állókamera, mozgó motívum 

  Álló motívum, mozgó kamera 

  Mozgó motívumok, mozgó kamera 

 

A felvételsorozatok kiértékelése 

A kombinációk (nyugalmas, változatos, mozgalmas, idegesítő képsorok) hatásai a nézőben 

 

Változó plánok 

Ugyanazon emberi cselekménysorozat változó plánokban való felvétele (pl. evés, olvasás, 

elmélyedt játék) 

  Folyamatos felvétel premier plánban 

  Folyamatos felvétel kistotálban 
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  A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban kamerába vágva  

                  Illesztés vágóprogrammal 

                 A felvételek hatásértékelése 

 

Számítógépes ismeretek                  

                  A Windows Movie Maker program megismerése, alkalmazása képsorozatok 

szerkesztésében  

 

Iskolai életünk eseményei 

   Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl. Mikulás-est, kirándulás, horgász verseny) 

 

Utóhangosítás 

Kísérletek rövidre vágott filmek utóhangosítására (az eredeti hang törlése; zene, vagy zene 

és szöveg kíséret felvétele) 

Zenei klippek készítése egyszerű képi nyelven 

A zene ruitmusának követése a váűgás technikájával 

 

Minimumkövetelmények: 

Önálló felvételsorok készítése felnőtt segítségével 

 

Intermédia 

 A paksi Képtár egy alkotásának képi feldolgozása (FOTÓ, VIDEO, COMPUTER) 

 

 

 

4.  évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja:  

a képkészítés technikájának tökéletesítése, a hagyományos fotóelőhívás és a digitális 

képnyomtatás elméletének megismertetése, képességek kialakítása a tipikus hibák kiszűrésére       

Feladata: 

 - a megvilágítás módjainak, a nagyítógép elvi működésének megismertetése, a hibacsoportok 

felismertetése és a hibák pozitív célú felhasználtatása a kép kifejezőerejének növelése 

érdekében 

 - a plánok változatos alkalmazásmódjainak elsajátíttatása, a mózgó kamera alkalmazási 

lehetőségeinek megismertetése, mozgóképi szöveg létrehozásának és feliratozásának 

gxakoroltatása Windows Movie Maker program segítségével 

Követelmény 

A tanuló az 5. évfolyam végén:  

- legyen képes a helyes megvilágítási módok kiválasztására, felvételek adott szempont 

szerinti összehasonlítására, elméletben ismerje a hagyományos nagyítógép működését, 

alapszinten tudja kezelni a Photoshop programot 

- legyen képes a plánok felismerésére és változatos alkalmazására, a kamera mozgásban és 

állványon történő alkalmazására, a  Windows Movie Maker program segítségével feliratok 

létrehozására 
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Tananyag 

FOTÓ 

 

 

Világítástechnika 

A kétlámpás megvilágítás lehetőségei (szimmetrikus elrendezés, főfény-derítőfény viszony, 

főfény és ellenfény) 

   A különböző világítási változatok hatása tárgyfelvételeken 

 

Szándékos felvételi hibák 

Berezdüléses életlenség, helytelen távolságállítás, szándékos alul-és túlexpozíció, felbillent 

kamera, rossz nézőpont vagy kamerairány 

 

Nagyítógép (elméleti oktatás – elvben helyi vállalkozó műtermében) 

   A nagyítógép működési elve (tkp. fordított fényképezőgép) 

   A nagyítási viszony 

   Élességállítás papíron 

   Szürkelépcső exponálása és előhívása 

   Ismerkedés fotóvegyszerekkel 

   Egyszerűbb, ff nagyítások jól exponált negatívról  

   A nagyítás mértékének változtatása és az előhívási idő összefüggései 

   A formátum megválasztásai 

 

Számítógépes ismeretek 

   Photoshop program megismerése 

   Fotómanipulálási eljárások számítógépes programokkal 

 

Képek nyomtatása 

   Színes vagy fekete-fehér formátum megválasztása 

   Megfelelő képkivágás alkalmazása 

   Színes és fekete-fehér nyomtató kezelése 

   Fotópapír használat a nyomtatókban 

 

Manipulált kép számítógépen 

 Képkollázs, színtorzítások és nyomtatás 

Minimumkövetelmény: 
Éles felvételek készítése kézből, a nagyobb felvételi hibák felismerése 

 

 

 

 

 

VIDEÓ 

 

Kameramozgások 

Svenkelés, emelés-süllyesztés, le- és felfelé billentés, követés (kocsizás) és ezek 

kombinációi 
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A felvételek kiértékelése 

   A lassú kameramozgás fontossága 

   A rezdülésmentes állványhasználat 

   A kameramozgások hatása a felvételek dinamizmusára 

 

A plánok rendje 

Premier plán; szekond plán; bőszekond plán; amerikai plán; kistotál plán; nagytotál plán; 

közeli és szuperközeli (részletfotók) 

   A plánok kikeresése professzionális filmekből (a plánok felismerése) 

 

Plánok kapcsolása 

   A plánok változatos alkalmazásainak hatásai a filmre 

   Próbafelvételek és elemzésük 

 

Városfilmezés gépkocsiból 

   Mozgókamera, álló és mozgó motívumok 

   Többszörös túlforgás 

   A legérdekesebb snittek kiválasztása 

   A snittek utólagos rendezése (snittsorrend) 

 

Számítógépes ismeretek:  

   Windows Movie Maker program használatával: 

         Vágás kameráról PC-re 

   A fent kiválasztott snittsorrend felvétele 

   A képkivágások (plánok) és a jelenethosszak arányos felhasználása 

   Kísérőzene feljátszása 

         Főcímkészítés 

   A film eleje- és vége főcímének tartalma 

   A találó cím fontossága a film sikerében 

   Feliratkészítés számítógépes szövegszerkesztéssel és printeléssel 

   A feliratinzertek felvétele kamerával 

 

iNTERMÉDIA 

Alkotás csoportban-egy  művéaszeti stílus feldolgozása (irónikusan is )  a már megism ert 

anyagokkal. Erről portfolio készítése ). Bemutató tervezlése a paksi képtárban 

 

Minimumkövetelmény: 

Az óvatos kameramozgások használata, a plánok ismerete, vágás, feliratozás számítógépes 

program segítségével 

 

 

5. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

 

Célja: - a képkészítés technikájának tökéletesítése 

          - adott témájú film készítése 



 352 

Feladata: - a megismert fotóprogramok készségszintű alkalmazása, a villanófénnyel történő 

fényképezés elsajátíttatása, a felvételek javításának, a kiállításra történő feldolgozás és a  közös 

értékelés képességének kialakítása,  

               - forgatási terv készítésének elsajátíttatása, a változatok közötti különbségek 

felismertetése,  Windows Movie Maker program készségszintű alkalmazása. 

Követelmény 

A tanuló a 6. évfolyam végén: 

- legyen képes a megfelelő beállítások és fényhatások, élességi viszonyok kiválasztására, a 

megismert számítógépes képmanipulációk önálló alkalmazására, az önálló képelemzésre, 

értékelésre, a printek esztétikus tállására 

- legyen képes a megfelelő beállítások és fényhatások, élességi viszonyok kiválasztására, a 

megismert számítógépes képmanipulációk önálló alkalmazására, az önálló képelemzésre, 

értékelésre, a printek esztétikus tállására 

 

Tananyag 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

   Kézi beállítások a digitális kamerán 

   Állványhasználat (vízszintezés, döntés, billentés) 

 

Emberalakos csoportfelvételek 

   Spontán és rendezett fotók 

   A világítás (főfény iránya) 

   Elrendezés, kompozíció 

 

Számítógépes ismeretek:  

   Csoportfelvételek korrigálása  

   Piros szem effektus kiküszöbölése 

         A megismert fotóprogramok használata  

   Nyomtatás 

 

Képelemzés 

   A kontraszt jelentősége és szerepe felvételeinken 

   Foltritmus és vonalak a fotókon 

   A pozitív képek szürke árnyalatterjedelme 

   Színek szerepe 

 

A villanófény 

   A villanókészülékek felépítése és működése (érintésvédelem!) 

   Direkt és indirekt világítás villanóval 

   Kétlámpás vakus felvételek 

    

A fényképek kezelése 

   Nyomtatás 

   Rendezés, tárolás 

   Albumkészítés, paszpartúzás 

 

Életképek 
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   Spontán és megtervezett élethelyzetek, gyakran előforduló szituációk felvétele 

   A helyes nézőpont, képkivágás és a jellemző pillanat fontossága 

   A bemozdulásos életlenség tudatos alkalmazása 

   A kép főszereplőjének (főszereplőinek) kiemelése az élességi viszonyokkal 

 

Képértékelés, záró kiállítás 

   A felvételek technikai, tartalmi és esztétikai értékelése 

   Közös zsűrizés 

   Válogatás közös kiállításra 

Kiállítás rendezés, meghívó készítése (fotográfiai, szövegszerkesztési, nyomtatási és      

fénymásolási eljárások együttes alkalmazása) 

 

Minimumkövetelmény: 

Papírprintek önálló készítése és értékelése 

 

 

VIDEÓ 

 

Forgatási terv 

Az előzetesen elképzelt filmjelenet felosztása, helyszíneik kiválasztása, kameraállások és 

snittek hozzávetőleges megtervezése 

   A munka elosztása (szereplők, rendező, operatőr, kameraman, világosító, kellékesek) 

 

Téma és változatok 

   Adott témára jelenet és minifilmváltozatok készítése 

Az időpont, a nézőpont, kameraállás, snitthosszúságok változásainak hatása a felvételekre 

Egyperces rövidfilmek vágása a fenti jelenetsorokból, lehetőleg humoros szatirikus 

felfogásban (pl. amiről a tanáraink nem tudnak) 

 

Plánkapcsolások és beállítások gyakorlása 

Párbeszéd felvétele változó gépállásokkal (az ansnitt és az ellenbeállítás közötti különbség) 

Szobabelsőben és a szabadban egyaránt játszódó jelenetek felvétele nézőpont és gépállás 

változtatásokkal 

   A plánok egymáshoz kapcsolódásának szabályai, az ún. vágóképek megkeresése 

 

Kamerahasználat 

   Közelítés és nyitás zoom-objektívvel 

   A mértéktartó zoom használat 

   Közelítő és nyitó felvételek vágási lehetőségei 

   A zoomolás és a kameramozgások lehetséges összekapcsolása 

 

A mi iskolánk 

   Rövidfilm készítése az iskola életéről 

   Többszörös túlforgatás 

         A montázs döntő szerepe 

 

Számítógépes ismeretek:  

Windows Movie Maker program használata 
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Hangosítás: 

Felvételeink átvizsgálása a hang technikai, tartalmi és esztétikai minőségének 

szempontjából 

   A zenei hanganyag kiválasztása 

   Az eredeti hang részbeni törlése 

   Utóhangosítás második hangsávra zenével és szöveggel 

 

 

Vágás:   
   A legjellemzőbb jelenetek kiválasztása 

   A snittek sorrendjének, ritmusának tudatos alkalmazása 

         Filmjeink feliratozása, inzertezése, másolása 

 

A tanultak alkalmazása, bemutatása 

      A muszter jelentősége 

   Videóbemutatók kisebb és nagyobb közönség előtt 

 

Minimumkövetelmény: 

Néhány perces adott témájú film elkészítése csapatmunkában 

Intermédia 

Egy művészeti nyári tábori klipp létrehozása csoportos alkotásban 

 Az anyag dokumentálása, kis könyv, kiadvány tervezése a produkcióról 

 

 

 

Továbbképző 

 

6. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: önálló konceptuális  fotós-filmes nyelvezetú  művek létrehozása 
           - a forgatókönyv készítés, filmes utómunkálatok alapismereteinek elsajátítása 

Feladata:  - egyedi portréfotók és portrésorozatok készítési szabályainak megismerése, a 

számítógépes kidolgozási módok elsajátítása  

              - tudatosan szerkesztett forgatókönyv készítése és kivitelezése, a stáb összeállítása és 

szervezett működtetése, utómunkálatok Windows Movie Maker programmal 

Követelmény 

A tanuló a 7. évfolyam végén: 

- legyen képes a portréfotózás elsajátított szabályainak megfelelő portréfotó készítésére, a 

fotó számítógépes kidolgozására, nyomtatására, sorozatok létrehozására Microsoft Office 

PowerPoint program segítségével. 

- legyen képes a forgatási munka tudatos megszervezésére, a forgatás során ráosztott feladat 

megoldására, a vágás és montírozás  számítógépen történő kivitelezésére a Windows Movie 

Maker program használatával. 
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Tananyag 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

   Korunk gépe: digitális kamera 

   Kiemelés zoom használatával 

   A nagylátószögű objektívek szerepe (táj és városfotózás) 

   Az objektívek leképezéséből eredő hibák (pl. perspektív torzulás) 

 

 

Portréfényképezés 

   A portréobjektívek használata 

   Élességállítás a modell szemére 

   Portrévilágítási változatok (egylámpás, kétlámpás és háromlámpás) 

   A derítés fontossága 

   Expozíció meghatározása a főfényre 

 

Nagyítástechnika 

   Kivetítőn, monitoron 

   A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása 

   Nyomtatás A/4-es, A/3-as méretben 

A portréképek hatása különböző fokozatú és felületű fotópapírokon színesben és fekete 

fehérben 

 

 

Számítógépes fotóprogram használata 

   Felbontás 

   Képkivágás, kompozíció 

   Nagyítás 

   Képélesség 

   Fények, világítás 

   Színek, színtelítettség  

   A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása, manipulálása 

   Sorozatok készítése Microsoft Office PowerPoint program segítségével 

 

Minimumkövetelmény: 
 Felvételi gyakorlatok digitális fényképezőgéppel 

 A képek önálló feldolgozása számítógépen 

 Nyomtatás fotópapírra (színes és fekete-fehér) 

 

 

 

VIDEÓ 

 

A forgatókönyv 

   A forgatókönyv felépítése, szerkezete 

   A forgatókönyv használata munka közben 

   Filmötlettől a forgatókönyvig 
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   A jelenetek átcsoportosításának lehetőségei 

   Jelenetkihagyások (húzás) hatása a film tartalmára és kifejező erejére 

 

A videóstúdió 

   Látogatás professzionális stúdióban 

   A felvételi eszközök, vágóasztalok, monitorok és számítógépek összehangolt munkája  

   A felvevő és rögzítő helyiség jelentősége 

   A munka megosztása (munkafázisok elkülönülése) 

    

Montázsgyakorlatok 

   A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának összefüggései 

   Plánkapcsolások 

 

Riport 

Álriportok, fiktív események rögzítése 

     Rövidfilm készítése 

   Írjunk filmötletet 

   A legjobb ötlet kiválasztása 

   Az ötlet kibontakoztatása – forgatókönyv 

 

      Filmforgatás 

   A stáb összeállítása 

   Forgatás jelenetismétléssel 

   Jelenetváltozatok alkalmazása 

   Próbafelvételek azonnali ellenőrzése 

 

Vágás (montírozás) 

   A film utómunkálatai 

   Az eredeti hang törlése 

   A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvétele 

   Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása  

 

Számítógépes ismeretek 

   Windows Movie Maker program használata 

   Montázstechnika 

   Vágás számítógépen 

   Az inzertezés  

   Számítógépes feliratozás 

   A film utómunkálatai 

   Az eredeti hang törlése 

   A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvétele 

   Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása 

 

     Filmbemutatók 

   Filmbemutatók szervezése 

 Intermédia 

 Installációk tervezése adott témára- a létrejövő mű dokumentálása 

 

Minimumkövetelmény: 
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Forgatókönyvírás, filmes utómunkálatok gyakorlása 

 

7. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: a szerkesztői- és a stúdiómunka megismerése 

Feladata: 

- stúdiófelvételek készítése megfelelő berendezés és világítás alkalmazásával, stábmunka 

egyenes közvetítés során, a felvételek tudatos szerkesztése. 

Követelmény 

A tanuló a 8. évfolyam végén: 

 Ismerje és alkalmazza a techikai felkészítés során megtanultakat, azokkal legyen képes 

rövidebb-hosszabb önáló, vefggyes technikájú műveket létrehozni 

 

 

 

Tananyag 

FOTÓ 

 

Ismerkedés a fényképezőgépekkel 

   Az autófókuszos kamerák (aktív és passzív autófókusz) 

Színes technika 

   A színes minilabor működése 

   A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása a számítógépes program segítségével 

   A fotóalbum alkalmazása, a színes fényképek helyes tárolása 

 

 

Számítógépes ismeretek: 

   Digitális kamera felvételeiből kimerevített állóképek 

   A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása a számítógépes program segítségével 

   A helyes képkivágás 

     Képi értékelés számítógépen, kivetítővel 

   A helyes képkivágás 

   Az életlenség okainak kiderítése 

   Részletnagyítások  

Képi utómunkálatok számítógépen fotóprogram segítségével 

   A retusálás 

   Az utólagos átkomponálás (a kész kép megvágása) 

   Printek készítése 

   Pályázatra küldött képek feliratozása 

    

    Papírképek feldolgozása  

 Paszpartuzás, keretezés 

   

Minimumkövetelmény: 

A pontos megvilágítás mérés gyakorlata és alkalmazása, tudatos komponálás 

 

 

VIDEÓ 
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      Útifilm 

   Tudatos és spontán felvételek készítése (országjárás, kirándulás) 

   Különleges nézőpontok és szokatlan kameraállások használata 

   A film vágása (terjengőség nélkül) 

   A tartalomhoz és a kép hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, felvétele 

 

Stúdiófelvételek 

   Egyalakos személy felvétel világítás módjai 

   Főfény, derítőfények és a díszítőfény alkalmazása 

   Háttérvetítés, háttérszínek (drapériák) 

Alak az előtérben, eltérő helyen forgatott jelenetek a háttérben (háttér illusztráció) blue-box 

technikával (elektronikus montázsasztallal) 

 

Egyenes közvetítés 

Iskolai vagy  a fiatalokat közvetlen érdeklő téma vitájának direkt közvetítése több 

kamerával, zárt láncon (vagy felvételről) 

   A helyiség bevilágítása és bemikrofonozása 

   A fix kamerák helyének megválasztása 

   A rendező és az operatőrök kapcsolata elektronikus úton 

   Képváltások a különböző kamerák képeiből montázsasztalon 

   Plánok változtatása (operatőr átállása) holtidőben 

 

Számítógépes ismeretek: 

Montázsgyakorlatok 

   Jelenetek sorrendjének átrendezése 

   Jelenetsorok felvételi túlforgatással, utólagos rövidítés 

   Különleges nézőpontból készített jelenetsorok  

   A film vágása (terjengőség nélkül) 

   A tartalomhoz és a kép hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, felvétele beillesztése 

 

 Utórendezés 

   Rögzített vitaanyag rendezett filmváltozatának elkészítése 

   A felvett anyag lényeges részeinek kiválasztása 

   A technikai hibák kiszűrése 

   Feliratozás, névinzertek kiírása 

Intermédia 

 Kistanulmány készítése (illuasztrációkkal ) egy intermediális esemény /fesztivál, telep stb. ) 

bemutatásával, az ott megfogalmazott elméleti programok elemzése 

Minimumkövetelmény: 

Aktív részvétel helyszíni felvételt végző stáb munkájában 

 

 

 

8. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: 

- az önálló munkavégzés elsajátíttatása 
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- kreatív ötletek kibontakoztatása 

Feladata:  

- tegye képesé a tanulókat a fotoriport készítése során a megfelelő kompozíciós rendek, sémák 

tudatos kiválasztására, a képek önálló feldolgozására 

- filmtrükkök lehetőségeinek megismerése és tudatos, tervszerű alkalmazása saját ötletek 

kivitelezése alkalmával 

Követelmény 

A tanuló a 9. évfolyam végén:  

- legyen képes a téma önálló megválasztására és a témának megfelelő kompozíció kiválasztására. 

Készségszinten alkalmazza a megismert számítógépes programokat a képek feldolgozása 

folyamán. 

- a tanuló ismerje és tudatosan alkalmazza a filmtrükköket a maga által tervezett alkotások 

elkészítése során, használja önállóan a megismert vágóprogramot  

 

Tananyag 

FOTÓ 

 

 

Képkompozíció 

   A kompozíciós rendek és sémák tudatos alkalmazása 

   Szimmetrikus, aszimmetrikus, átlós, kör-, háromszögű kompozíciók 

   Kompozíció a képzőművészetben 

 

A fotóriport 

   A mobil felszerelés 

   Előzetes témaválasztás 

   Megtervezett és spontán riportfelvételek (városi ünnepély, kiállítás-megnyitó, 

   sportesemény) 

   A megszokottól eltérő nézőpont szerepe 

 

Számítógépes feladatok: 

Digitális manipulációs lehetőségek 

   Felbontás 

   Képkivágás, kompozíció 

   Nagyítás 

   Képélesség 

   Fények, világítás 

   Színek, színtelítettség 

   Diabemutató összeállítása 

   Saját képek tematikus rendezése - képsorozat 

   Hangok hozzáadása 

   Feliratozás 

 

Minimumkövetelmények: 

A számítógépes program képalakítási lehetőségeinek alapszintű ismerete 
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VIDEÓ 

 

 

Trükkös felvételek 

   Rejtett és szubjektívkamerás felvételek 

   90º-os és 180º-os szögben elfordított kamerával készült felvételek 

 

Kísérleti reklámfilm 

   Humoros reklámfilm kísérletek 

 

Számítógépes ismeretek: 

Montázsgyakorlatok a vágóasztalon 

   A vágóasztal, mint a filmkészítés egyik eszköze 

   Sima vágások 

   Áttűnések 

   Képmegosztás 

   A blue-box 

A számítógépes programok segítsége 

   Számítógépes programok alkalmazása filmek montírozásához, trükkökhöz, képi hatások 

   fokozásához  

   A klip végleges elkészítése vágással – a zenei ritmus előnye 

   Képforgatások, képtorzítások, színtorzítások, színátfordulás, a negatív kép 

   A kép és a szöveg poénjainak egyeztetése 

 

Zenei téma megfilmesítése 

   Filmötlet és forgatókönyv írása adott zenei mű képi illusztrálására 

   A zenei hatások képi átírása (vizuális fantázia) 

   Absztrakt felvételek alkalmazásának lehetőségei 

   Vágás a zenei anyag ritmusához illeszkedően 

 

Videóklip forgatása 

   A zenei anyag kiválasztása (lehetőleg rockzene) 

   Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése 

   A forgatókönyv elkészítése 

   Felvételezés többszörös forgatással 

   A klip végleges elkészítése vágással – a zenei ritmus előnye 

 Intermédia 

 Dráma-Komédia-élet témában számítógépes installáció tervezése és elkészítése 

 

Minimumkövetelmény: 

Jelenetsorok rendezése, montírozása és utóhangosítása 

9. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 

Célja: - a tudatos tervezés és az önálló precíz munkavégzés képességének kialakítása 

Feladata: - a felvételtechnika és kidolgozás tökéletesítése, gondolatok képi megjelenítése 

                - önálló filmalkotások létrehozása 

Követelmény 
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A tanuló a 10. évfolyam végén:  

- alkalmazza a gyakorlatban a csendéletfotózásról szerzett ismereteit, tökéletesítse felvételeit a 

számítógépen, ismerje a fotótörténet főbb állomásait, legyen képes gondolatainak 

rendszerezésére és képi kifejezésére fotóesszé formájában,  

- legyen képes tudatos tervezés után jó színvonalú 20-25 perces film elkészítésére, az egyes 

részfeladatok pontos, tervszerű elvégzésére 

 

Tananyag 

FOTÓ 

 

Megvilágítás 

   Reflektorok használata 

   Vakuhasználat 

   Megvilágítási manipulációk a számítógépen 

 

Felvételtechnika 

   A mélységélesség fogalma 

   Beállítás hiperfokális távolságra 

   Csendéletek fényképezése 

 

Számítógépes feladatok 

   Képkészítés  

   Megvilágítási manipulációk a számítógépen 

   Nagyfelbontású képek készítése 

   A legjobban sikerült csendéletváltozatok kiválasztása   

   Végleges nyomatok készítése 30X40 cm-es méretben, két-két példányban 

   Képsorozatok összeállítása 

 

Fotótörténet (esszé) fényképezése 

   Előzetes tervezés 

   Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél 

   Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel 

 

Fotóesszé összeállítása 

   Jellegzetes felvételek kiválasztása 

   Végleges nagyítások elkészítése 

   A történet 5-6 jellegzetes képre való redukálása 

 

A fotóművészet nagy alakjai 

   A fényképészet rövid előtörténete (technikai története) 

Néhány nagy alkotó fotókon történő bemutatása (J.M. Cameron, Talbot, Hervé, Adams, 

Mc.Cullin) 

   Magyarok a fotóművészetben (Moholy-Nagy, Brassai, Gyenes, Capa) 

 

Kiállítások és pályázatok 

   Válogatás igényes, nagyméretű képekből kiállításokra és korosztályos pályázatokra 

   Önálló előzsűrizés, közös végső zsűrizés (indoklással) 

Minimumkövetelmény: 
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Hat képből álló fotótörténet készítése saját témaválasztással, a tanult technikák tudatos, kreatív 

alkalmazásával 

 

 

VIDEÓ 

 

 Az egész évet a tudatos tervezés, a gondos, mindenre kiterjedő előkészítést követő forgatási 

gyakorlatokra és a hasonlóan precíz utómunkálatokra gyakorlására kell fordítani!: 

 

Mindenki minden részfeladatot próbáljon ki 

A csapatmunka fontossága 

Kísérletek szájszinkronos utóhangosításra 

Legalább egy-két komplett, jó színvonalú 20-25 perces film elkészítése 

Törekedni kell a közönség előtti bemutatásra (iskolaTv, helyi Tv, országos tévétársaságok) 

Esetenkénti vagy rendszeres részvétel diákvideós műsorokban 

A tanultak népszerűsítése szűkebb és tágabb baráti körben a lényegesen jobb minőségű házi 

videózás fejlesztése érdekében 

 Intermédia 

Az intermédia mint irányzat bemutatása a lehető legszélesebb techniaki aparátussal, szöveges és 

tárgyi formában 

 

 

Minimumkövetelmények: 

Aktív részvétel az egész éves tudatos tervezésben és munkában 

4. JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD 

 

FOTÓ 

 

Értékelési szempontok: 

 

 A technika és az anyagok kezelésének biztonsága,  

 A témaválasztás és az elkészített felvételek ötletessége, eredetisége, 

 Kitartás, szorgalom, 

 Eredménycentrikusság, értékközpontúság 

  

A végső minősítést az év végi zárókiállítások szakmai zsűrije is adhatja, melyet a pedagógus 

kisebb mértékben módosíthat (egyéni képességek, adottságok, technikai-anyagi háttér és a 

hozzáállás alapján). 

 

      VIDEÓ 

 

A videó alapvetően csapatmunka, ezt kell tudatosítani a tanulókban. Igyekezzünk minden 

gyermeket „helyzetbe” hozni, hogy mindenki minden területen kipróbálhassa adottságait, 

képességeit. 

Értékelni elsősorban a csapat (stáb) teljesítményét kell, kivéve, ha valaki valamely területen 

kiemelkedően teljesít. 

 

 

Intermediális elméleti ismeretek 
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Az intermédia  ág  művészettörténeti előzményweinek, jelentős alkotóinak ismerete, a kortárs 

művészetben való tájékozódás 

 

 

5. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

6db fényképezőgép 

1db színes nyomtató 

számítógépek (fotó programmal) 

3 db digitális kamera 

1db DVD lejátszó 

számítógépek (vágó programmal) 

szárító berendezés 

szárítóállvány 

fotólámpa 

sötétkamra-lámpa 

repro-állvány 

zárható vegyszertároló       

1db projektor (hangkimenettel, hangszóróval) 

1 db laptop DVD íróval 

1db fénymásoló 

2db nagyteljesítményű reflektor 

2 db szpotlámpa 

     

Egyéb eszközök: hosszabbítók, fotópapírok (nyomtatóhoz), írható DVD és CD   

            lemezek, kartonlapok, ollók, ragasztó, ceruzák, vonalzók, tapétavágó kések,  tálak, 

csipeszek, előhívószer.           

 

 

Intermédia TANSZAK 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK  

 

A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 

– ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma 

használatos fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit, 

– sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken 

túl, a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat, 

– igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján 

fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni. 

 

Az intermédia mint szakirányú program ismeretlen az eddigi alapfokú művészeti iskolai 

képzésben, ezért a fotó-video szakirány mellé sorolva képezzük a tanulókat. 

Igy megismerhetik a fotó-videoszak elméleti és gyakorlati képzésének alapjait, elsajártíthatják 

a fotó-video-számítógép használat ismereteit, technikáját. 

Ugyanakkor ezeket használva a képzőművészet egy sajátos alkotói terpére is betekintenek. Az 

intermédia, mint elnevezése is mutatja a médiumok közötti tevékenység. Ezért minden 

évfolyamban a rajz-festés-mintázás alapképző egyes elemei is megjelennek, mint az 

alkotófolyamat fontos részei. Hiszen a médiaművészek alkotásaikban felhasználják a 

hagyományos művészeti technikákat. 
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Követelmények 

 

Fotó 

A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza 

– a digitális felvételek számítógépes utómunkálatainak lehetőségét 

– foto programok kezelését 

– a fényképek nyomtatási eljárása 

– az optikai leképezés alapfogalmait, 

– a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín). 

 

Legyen jártas 

– a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében. 

 

A tanuló legyen képes 

– biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi 

eszközöket: digitális kamera, állvány, világítási eszközök (lámpák, villanó). 

 

A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül 

– a portrét, a sport- és akciófotót, a közel felvételeket, a fotóriportot, az esszét és az 

illusztrációt. 

 

Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: 

– a felvételezés 

– a digitális kamera használata, 

– a csere objektívek és sajátosságaik,    

   - összetettebb világítási szituációk és a derítés alkalmazása; 

 

– labortechnika 

   - alkalmazza a fotó program lehetőségeit 

   - segítségével legyen képes retusálásra 

   - a fényviszonyok utólagos optimalizálására 

   - legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30x40 cm) ff nagyítás készítésére és kisebb 

retusálására, 

   - tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni, 

   - alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés fogásait a jobb képminőség elérése 

érdekében, 

   - tanuljon meg képet keretezni (paszpartu); 

 

– fotóelmélet és esztétika     

    - 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. 
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Videó: 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

 kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait. 

 

Ismerje és alkalmazza 

– a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, 

amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert). 

 

Legyen jártas 

– a kameramozgásokban, 

– a jelenetek képsorokra bontásában, 

– a kész képsorok szükséges mértékben, való lerövidítésében és megszerkesztésükben. 

 

A tanuló legyen képes 

– helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében, 

– önállóan nézőpontot kiválasztani, 

– egyszerűbb forgatási tervet készíteni és annak alapján filmet forgatni, 

– kamerával önállóan feliratot készíteni. 

 

A tanuló a továbbképző végére ismerje 

– a digitális  kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek) működését. 

 

Ismerje és alkalmazza 

– a plánok összekapcsolásának szabályait, 

– a szubjektív kamerás felvételsorokat, 

– az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel). 

 

Legyen jártas 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazásában, 

– a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában, 

– többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás 

alkalmazásában, 

– a digitális vágóprogram 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 

videó trükköket 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. 
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Az elsajátított alapismeretek, és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi információs 

rendszerek között. 

 A tanuló legyen képes jártassági szinten ismerni és elemezni az intermédia területén lezajlott és 

aktuálisan megjelenő történnéseket. Ő maga legyen képes gondolatinak, ötleteinek képi, tárgyi 

kifejezéaséere intermediális eszközökkel, anyagokkal.  

Tudjon beszámolni az intermédia szak elméleti törekvéseiről 

 

 

 INTERMÉDIA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás*        max. 90 perc 

Fotó-videó műhelygyakorlat     max. 180 perc 

       - rajzi, tervezési feladat                                  50 perc 

       - fotó-videó munka készítés                         130 perc 

Intermédia tervezés,kivitelezés (installáció )       130 perc 

 

  

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videó művészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 

alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását.  

 

 

 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka, - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka alapján, 

a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, amely lehet: 

– fotogram, 

– mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,  

– egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 

– képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján, 

– storyboard készítése.  

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal korábban kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt, önállóan elkészített fotó-videóalkotás. 

A fotó-videó vizsgatárgy tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, 

amely lehet: 

– tárgyfotó, 

– környezetfotó, 
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– kockázással készült rövid tárgyanimáció, 

– asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd.  

–  

C) Az installáció készítés egy fél éves tervezési feladat részeként kerül kivitelezésre 

A tanuló egy saját koncepció alapján készíti el installációját, melyet portfolion dokumentál (ez a 

mű része is egyben) 

3. A vizsga értékelése 

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– digitális technikai eszközök és foto programok ismerete, 

– a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 

– a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 

– a képkivágások képalakító eljárások ismerete, 

– önállóság, eredetiség, 

– dokumentáció.  

– Az intermédia terület műhelygyakorlat vizsga szempontjai 

– - korszerű gondolkodásmód 

–  - elmélyült szakmai előkészítés (elméleti, gyakorlati) 

– - a mű egyedisége, érdekessége 

–  a mű kifejezi- e-alkotójának eredeti szándékait?       
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3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosította az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjátnak bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. 
(VI. 10.) MKM rendeletet.  
Ennek értelmében a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola a módosított kerettantervhez 
igazította helyi tantervét. 
 
Az alábbi tantervi módosítások a tanulmányaikat 2011. szeptember 1-én megkezdő 
tanulókra vonatkoznak. 
 
A helyi tantervet bizonyos tanszakok órakereteik módosítása érinti. 
 
 
A módosított órakeretek: 
 
2011. szeptember 1-től beiskolázandó növendékek képzési évfolyamainak számai „A” 

tagozaton: 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–

tenorkürt–baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütõ, zongora, hegedû, gordonka 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa 

 
 
A rendelet módosítása az alábbi tanszakok helyi tantervének változását követeli meg: 
 
 
klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba 

 

 

 

A tanszakok tantervét az alábbi melléklet tartalmazza: 
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Melléklet: (klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, tanmenetek) 

 
 
 

KLARINÉT 

„A” 

Előképző 

 

Helyes testtartás és kéztartás. Helyes légzéstechnika. Helyes hangindítás, hangképzés. 50 

gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I. 

Kovács Béla: Klarinétozni tanulok  I. 

 

1. osztály 

 

Légzéstechnika gyakoroltatása. Helyes test, -hangszer , -kéztartás kialakítása. Helyes befúvás, 

hangindítás és elválasztás elsajátítása. 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 40 gyakorlat válogatva. 2 előadási darab. 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I. 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

 

2. osztály 

 

Légzéstechnika tökéletesítése. Hangindítás, repetíció gyorsítása. 

Két kereszt, két bé előjegyzés. 40 gyakorlat. 2 előadási darab. 

Felhasználható irodalom 

Balassa-Berkes: Klarinétiskola I-II. 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

Perényi Éva: Klarinét Etüdök 

 

3. osztály 

 

Légzéstechnika, megfelelő támasz kialakítása. Dinamikai külömbségek megismertetése. Helyes 

artikulációra,  -intonációra való törekedés megalapozása. Regiszterváltások finomítása, egységes 

hangszín kialakítása. 

Három kereszt, három bé előjegyzés. 30 gyakorlat. 2 előadási darab. 

Ajánlott kamarazenekar, zenekar. 

Felhasználható irodalom 

Kovács: Klarinétozni tanulok I-II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

Perényi Éva: Klarinét Etüdök 

Delécluse: 20 könnyű etüd 

 

 

4. osztály 
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Légzés, -nyelv, -és ujjtechnika tökéletesítése. Regiszertvátások azonos hangszínnel való 

játékának fejlesztése. Dinamikai határok kitágítása. 

Négy kereszt, négy bé előjegyzés. Ajánlott a kamarazene, zenekar. 30 gyakorlat. 2 előadási 

darab. 

Felhasználható irodalom 

Kovács: Klarinétozni tanulok I- II. 

Rozanov: Klarinétiskola I-II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I- II. 

Perényi Éva: Klarinét Etüdök 

Delécluse: 20 könnyű etüd 

Ivan Müller: Etüdök 

 

5. osztály 

 

Légzés, -nyel és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek elmélyítése. Hangindítások 

finomítása. Dinamika és díszítések fejlesztése. Ajánlott a kamarazene, zenekar. 30 gyakorlat 2 

előadási darab. Az eddig megtanult skálák . 

Felhasználható irodalom 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Rozanov: Klarinétiskola I- II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I-II. 

Perényi Éva: Klarinét Etüdök 

Delécluse: 20 könnyű etüd 

Ivan Müller: Etüdök 

 

6. osztály 

 

Az elöző osztályokban elsajátítottak tökéletesítése. A hangszer intonációs problémáival való 

megismertetés, javítására való törekedés kialakítása. 

Kromatikus skála. 

Felhasználható irodalom 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Rozanov: Klarinétiskola II. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. 

Perényi Éva: Klarinét Etüdök 

Delécluse: 20 könnyű etüd 

Ivan Müller: Etüdök 

Klosé : 45 artikulációs gyakorlat 

 

Továbbképző 

Az előképzőtől a 6. osztályig tanultak megőrzése és fejlesztése. 

Felhasználható irodalom  Ld.: 1-6. osztályig 
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SZAXOFON 

„A” 

 

Előképző 

 

Helyes test –és hangszer-, fej- és kéztartás, hangszertartás elsajátítása. Helyes légzéstechnika, 

hangindítás kialakítása. 

Felhasználható irodalom 

Perényi É&P:Szaxofon ABC 1 

 

1. osztály 

Rekeszlégzés megalapozása. Törekedés a tiszta intonációra és a tömör, lebegés mentes hang 

elérésére. Skála egy kereszt egy bé-ig. 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 
Perényi É&P: Szaxofon ABC I. 

Herrer P.: Szaxofoniskola 

É&P. Perényi: Saxophone methode 

Lilo: Könnyű darabok I. 

 

2. osztály 

 

Legato és tenuto játék fejlesztése. Dinamika kialakítása. Hangterjedelem növelése. Skála két 

kereszt, két bé-ig. 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 
Perényi É&P: Szaxofon ABC I. 

Herrer P.: Szaxofoniskola 

É&P. Perényi: Saxophone methode 

Lilo: könnyű darabok I. 

Kraszna László: Szaxofonmuzsika 

 

3. osztály 

Hangképzés és befúvás továbbfejlesztése, hangindítás finomítása. Légzéstechnika 

továbbfejlesztése. Gyors játék fejlesztése. Skála három kereszt három bé-ig. 30 gyakorlat 

válogatva. 2 előadási darab. 

Felhasználható irodalom 
Perényi É&P:Szaxofon ABC I-II. 

Kraszna László: Szaxofonmuzsika 

É&P. Perényi: 222 Etüd Szaxofonra 

Előadási darabok I-II szaxofonra és zongorára 

 

 

4. osztály 

 

Ujjtechnika feljlesztése. A hangideál keresése, hangképzés. A nyelv indítási formák ismertetése, 

finomítása. Hangterjedelem növelése. négy kereszt, négy bé-ig. 20 gyakorlat válogatva. 2 

előadási darab. Kamarazene, zenekar javasolt. 

Felhasználható irodalom 

Perényi É&P: Szaxofon ABC I-II. 

É&P. Perényi: 222 Etüd Szaxofonra 
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É&P. Perényi: Repertoire zeneiskolásoknak 

Demler: Zenekari részletek I-II. 

 

5. osztály 

 

Légvezetés ellenőrzése. Hangindítás, hangképzés továbbfejlesztése, finomítása. Ujjtechnika 

fejlesztése. Helyes vibrátó kialakítása. Kromatikus skála. Az eddig tanult skálák ismétlése. 

Kamarazenekar, zenekar jvasolt. 

Felhasználható irodalom 

Perényi É&P: Szaxofon ABC I-II. 

É&P. Perényi: 222 Etüd Szaxofonra 

É&P. Perényi: Repertoire zeneiskolásoknak 

Demler: Zenekari részletek I-II 

Kraszna László: Szaxofonmuzsika 

Verroust: 24 Etudes I-II 

 

6. osztály 

 

Légvezetés ellenőrzése. Hangindítás, hangképzés továbbfejlesztése, finomítása. Ujjtechnika 

fejlesztése. Helyes vibrátó tökéletesítése. Kromatikus skála a hangszer terjedelmén. Az eddig 

tanult skálák ismétlése. Kamarazenekar, zenekar jvasolt. 

Felhasználható irodalom 

Demler: Zenekari részletek I-II 

Mule: 24 könnyű etüd, 53 etüd 

J.Harle:Easy Classical Studies 

É&P. Perényi: 222 Etüd Szaxofonra 

Perényi É&P: Szaxofon ABC II. 

Perényi É&P: Repertoire szaxofon –szóló 

 

Továbbképző 

 

Az előképzőtől a 6.o-ig tanultak megőrzése és fejlesztése. 

Felhasználható irodalom: Ld.: ek.- 6. osz 

 

KÜRT 

 

 

Előképző 1.2. évfolyam 

 

- A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 

- Helyes test– és hangszertartás. 

- Helyes légzés, szájtartás. 

- A fúvóka helye az ajkakon, 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva, 20 kantiléna, 15 felhang gyakorlat. 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

Gyermekdalok 
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1. osztály „A” tagozat 

 

- Az előképzőben megalapozott funkciók továbbfejlesztése: 

- helyes test– és hangszertartás, 

- szájtartás, a fúvóka helyének kialakítása, 

-  a helyes légvezetés megalapozása, a nyelvtechnika megalapozása, 

-  a manuális technika megalapozása. 

- Az intonációs készség fejlesztése. 

 

Minimum30 gyakorlat, 20 kantiléna, 20 felhang gyakorlat. C-dúr- a-moll skála. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

 

 

2. osztály „A” tagozat 

 

- Helyes test– és hangszertartás. 

- A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása. 

- Különböző hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

-  Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése. 

-  Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel 

is. 

-  A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

-  Skálák két kereszt, két bé- ig. 

- Az intonációs készség fejlesztése. 

 

Minimum 30 gyakorlat, 15 kantiléna, 15 felhang gyakorlat.  

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I. 

 

 

3. osztály „A” tagozat 

 

- A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása. 

-  A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

- Skálák három kereszt, három bé- ig. 

- Skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

- Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

- Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók. 

 

Minimum 30 gyakorlat,15 kantiléna, 10 felhang gyakorlat. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola I-II. 

 

4. osztály „A” tagozat 
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- A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében. 

- A könnyed fúvástechnika megalapozása. 

- A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika tovább fejlesztése. 

- Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése – Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt 

természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

-  A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

-  Dúr, és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

- Az intonációs készség fejlesztése. 

-  Társas zenélés. 

 

Minimum 30 gyakorlat, 15 kantiléna, 10 felhang gyakorlat.  

Felhasználható irodalom 

Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II. 

 Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

 

5. osztály „A” tagozat 

 

- A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

-  A könnyed fúvástechnika megalapozása 

-  A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

-  Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

- Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel 

is. 

- A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

-  Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

-  Az intonációs készség fejlesztése. 

-  Transzponálás esz és d kürtben 

-  Társas zenélés 

 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök (A.Leduc Paris) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

 

6. osztály „A” tagozat 

 

- A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

- A könnyed fúvástechnika megalapozása 
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- Rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a levegőoszlop megtámasztása. 

- Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése. 

-  Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel 

is. 

- A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

-  Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

-  Az intonációs készség fejlesztése. 

-  Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

- Transzponálás esz, d, és c kürtben 

- Zenekari játék 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi:Hangpalota 

Poleh: Dal–,darab–, etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

 

 

 

HARSONA  

 

 

Előképző 1. évfolyam 

 

- A hangszer felépítése, részei. 

- A kottaolvasás alapfogalmai, illetve kulcs. 

-  Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

-  A 4/4–es, 2/4–es ütemek. 

- Az előforduló hangok fogásai. 

-  A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

-  A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

- A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

- A hangindítás megalapozása. 

 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Steiner: Bariton ABC 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 
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2. évfolyam 

 

- A kottaolvasás gyakorlása. 

- Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

- A 4/4–es, 2/4–es és 3/4–es ütemek. 

- Az előforduló hangok fogásai. 

-  A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

-  A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

-  A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

-  A hangindítás megalapozása. 

-  A legato játék alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva 

Steiner: Harsona ABC  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Steiner–Völgyi–Zilcz: Harsonaiskola I. 

Steiner: Bariton ABC 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita– 

Előadási darabok gordonkára I, 

 

1. osztály „A” tagozat 

 

- A hangszer felépítése, részei. 

- Az egész, fél, negyed és nyolcad hangérték és a megfelelő szünetjelek. 

- Nyújtópont a félkotta mellett. 

- Skálák egy kereszt, egy bé előjegyzéssel. 

- A 4/4–es, 2/4–es, 3/4–es ütem. 

- Az előforduló hangok fogásai. 

- Memóriafejlesztés: gyermekdalok, népdalok, és az előadási darabok kotta nélkül. 

- A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

- A rekeszlégzés alapjainak gyakorlása, a levegővezetés megalapozása. 

- A helyes szájtartás fejlesztése ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

-  A hangindítás megalapozása. 

- A legato játék alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Steiner: Bariton ABC  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (zongorakíséretes darabok) 

Steiner: Harsonaiskola (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 
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2. osztály „A” tagozat 

 

- A kottaolvasás továbbfejlesztése: szinkópa, nagy és kis nyújtott és éles ritmusok 

ismertetése, a tizenhatod érték és szünetjele. 

-  A 3/8–os, 6/8–os, ütem és alla breve. 

-  A játékmód további differenciálása (staccato nyolcad mozgásban). 

-  Dinamika: a pianótól a fortéig. 

- Memóriafejlesztés: hangsorok és előadási darabok (3–4) kotta nélkül. 

-  Hangterjedelem: G– d’–ig. 

-  Hangképzés: tiszta szép intonáció kialakítása fúvóka– és hangképző gyakorlatokon 

keresztül. 

- A légvezetés, nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

- Skálák két kereszt, két bé előjegyzéssel 

 

 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola I. 

Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

 

 

3. osztály „A” tagozat 

 

- Skálák három kereszt, három bé-ig. 

- A 9/8–os, 12/8–os ütem. 

-  A zenei anyagban szereplő előadási darabok stílusjegyeinek ismerete. 

- A társas zenélés alapjai, két–háromszólamú gyakorlatok eljátszása. 

-  Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és 

tiszta intonáció kialakítása. 

- A manuális készség továbbfejlesztése. 

-  A legato játék kifejlesztése, kvart– és kvintkötések lefelé és felfelé. 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Varasdy: Trombitaiskola I-II. 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC 
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Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola (63–118) 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

 

4. osztály „A” tagozat 

 

- Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

- Az eddig tanult ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

-  Kottaolvasás gyakorlása a tanuló évfolyamának megfelelő szinten. 

- Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és 

tiszta intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

- A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

- Az előírt tempójelzések következetes betartása. 

-  Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

- Kamarazene különböző formációkban, zenekarban. 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Harsona ABC 

Varasdy: Trombitaiskola 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (1–51) 

Clodomier: Petits Exercices. 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Előadási darabok gordonkára I 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók 

 

5. osztály „A” tagozat 

 
- Váltakozó ütemek. 

- Az eddig tanult ritmusok. 

-  A tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. 

-  Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és 

tiszta intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 
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- A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

-  Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (52–116) 

Clodomir: Petits Exercices. 

Steiner: Harsona ABC 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Előadási darabok gordonkára I 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók 

Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 

 

6. osztály „A” tagozat 

 
- Váltakozó ütemek. 

- Az eddig tanult ritmusok. 

-  A tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. 

- . Sajátítsa el a tenorkulcs olvasását és használatát. 

-  

-  Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és 

tiszta intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

- A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

- A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítás technikai 

gyakorlatok segítségével. 

-  Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– oktáv kötések le és felfelé. 

Felhasználható irodalom 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC  

Arban: Vollstandige schule für trompete – válogatott gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Borst: Skálagyakorlatok trombitára 

Arban: Technikai gyakorlatok – skálagyakorlatok (violin és basszuskulcsban, szükség szerint) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III. 

Clodomir: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I–II 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 



 380 

Makovecz: Válogatott etűdök I. 

Arban: gyakorlatok válogatva 

Steiner: Harsona ABC  

 

 

Továbbképző  

 

Az előképzőtől a 6. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld. az előképzőtől a 6. osztályig. 

 

TUBA 
 

Előképző 1. évfolyam 

 

- A törzshangok olvasása basszuskulcsban. 

-  Az egész, fél, negyed hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek ismerete. 

-  A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

-  A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása. 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

 

2. évfolyam 
 

- A törzshangok olvasása violin– és basszuskulcsban. 

- Az egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

-  A rézfúvós hangszerek – ezen belül a tuba – felépítésének, megszólaltatási módjának 

ismerete. 

- A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

- A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása. 

 

  

Minimum 30 gyakorlat válogatva 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Sára J.: Tubaiskola 

 

1. osztály 

 

Egy kereszt, egy bé előjegyzés. 30 gyakorlat válogatva. 

 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 
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Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

 

 

 

1. osztály „A” tagozat 

 

- A 4/4–es, 2/4–es és 3/4es ütem 

-  Az egész, fél, negyed, nyolcad értékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

- Memóriafejlesztés: népdalok és előadási darabok kotta nélkül játszása. 

-  A hangszer felépítése, részei, a megszólaltatás módja. 

- A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

-  A helyes légzés beállítása, a rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a légvezetés 

megalapozása. 

-  A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása, fúvóka–gyakorlatokkal. 

- A hangindítás megalapozása. 

- A nyelvtechnika megalapozása. 

-  A legato játékmód alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 

- Skálák egy kereszt, egy bé előjegyzéssel. 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

 

2. osztály”A” tagozat 

 

- A folyamatos, pontos kottaolvasás kialakítása. 

- A helyes test és hangszertartás önellenőrzésének kialakítása. 

- A helyes légzés folyamatos ellenőrzése. 

- A legato játékmód igényes kialakításának elősegítése: ajakrezegtetés fúvóka nélkül, 

fúvókával, valamint zongorával közösen. 

-  Nyújtópont az egész, fél, negyed értékek mellett. 

- A zenei memória fejlesztése, a tananyagból kiválasztott darabok kotta nélküli játéka. 

-  A tananyagban előforduló tempójelzések, dinamikai előírások, zenei műszavak ismerete. 

- Skálák két kereszt, két bé előjegyzéssel. 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola  

Sára József: Tubaiskola (10) 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 

Brodszky: Régi zene gordonkára (előadásai darabok) (EMB Z 2452) 

 

 

3. osztály”A” tagozat 
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- A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

-  Újabb ütemfajták és tempójelzések  

- A ritmikai ismeretek bővítése (szinkópa, éles és nyújtott ritmus). 

- A hangterjedelem bővítése: kontra B–b–ig. 

- Memóriafejlesztés: népdalok, előadási darabok kotta nélküli játszása. 

- Skálák három kereszt három bé-ig. 

- A dinamikai árnyalások továbbfejlesztése. 

-  A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten (azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbség felismerése; a periódus). 

- A hangképzés, hangindítás, légvezetési technika továbbfejlesztése. 

-  A manuális technika továbbfejlesztése. 

-  Az intonáció fejlesztése. 

 

 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

Sára J.:Tubaiskola 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)  

Előadási darabok gordonkára  1. kötet  (EMB Z 2417), 2. kötet (EMB Z 4480 

Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092) 

 

 

4. osztály „A”tagozat 

 

- A kottaolvasás továbbfejlesztése, a hangértékek egyéb tagolásának további szélesítése 

(triola, kvintola, duola). 

- A dúr és moll hangsorok 5variációval. 

- Az előadási darabok legfőbb stílusjegyeinek ismerete. 

-  Újabb ütem fajták és tempójelzések. 

-  Dinamika pp–ff–ig. 

- A hangterjedelem bővítése kontra B–től 1vonalas d –ig. 

-  A társas zenélés megalapozása, két–háromszólamú gyakorlatok játszása. 

- Memóriafejlesztés: előadási darabok kotta nélküli játszása. 

- Hangképzés, az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül a magabiztos, kiegyenlített 

hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása. 

- A kialakított intonáció állandó ellenőrzése, a hibák korrigálása. 

 

Minimum 30 gyakorlat válogatva. 

Felhasználható irodalom 

Jakab G.: Tubaiskola I. 

Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Tubaiskola 

Lebegyev: Tubaiskola 

D. Meschke: Tubaiskola 
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5. osztály „A” tagozat 

 

- A kottaolvasás továbbfejlesztése, változó ütemek. 

- A dinamikai árnyalás továbbfejlesztése. 

-  A lapról olvasási készség fejlesztése. 

- A memória tovább fejlesztése. 

-  A társas zenélés (kamara, illetve zenekari) elmélyítése. 

-  A hangterjedelem továbbfejlesztése. 

- Könnyed hangszeres játékmód és fúvóstechnika birtoklása. 

-  A manuális készség továbbfejlesztése 

-  A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

-  A zenei megformáló, kifejező készség fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű 

betartása. 

 

 

Felhasználható irodalom 

 Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

 

6. osztály„A” tagozat 

 

- A kottaolvasási készség továbbfejlesztése, változó ütemek, a hangértékek továbbtagolása  

- A lapról olvasási készség továbbfejlesztése. 

-  A dinamikai árnyalás kiszélesítése. 

- A zenei memória továbbfejlesztése. 

- A társas zenélés (kamara, zenekar) fejlesztése, gyakoroltatása. 

- Hangterjedelem bővítése. 

- A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

- A légzéstechnika továbbfejlesztése széles dallamívek, kitartott hangok játékával. 

-  A zenei megformálás igényének állandó fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű 

betartása. 

 

 

Felhasználható irodalom 

 Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

 

Továbbképző  

 

Az előképzőtől a 6. osztályig tanultak megőrzése és továbbfejlesztése. 

 

Felhasználható irodalom 

Ld. előképzőtől a 6. osztályig. 


