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BEVEZETÉS 

 
 
Egykori polgármesterünk – Arnóth Sándor - szavait idézem, melyet 50 éves 

jubileumi könyvünk ajánlásában fogalmazott meg:  
„Egy település rangját, helyét, szerepét, környezetében kijelölheti az is, hogyan 

viszonyul „nem fontos”, nem feltétlenül szükséges dolgokhoz. Látszólag – hangsúlyozom – 
látszólag, ilyen lehet az, hogy van-e művészetoktatás egy településen, vagy nincs. Mert ha 
van, attól még nem biztos, hogy több járható útfelület, gyalogos-, vagy kerékpárút fog 
elkészülni, esetleg beindul a gazdaság…. és az sem biztos, hogy a manapság gyakran 
hangoztatott felfogás szerinti „jólét” bekövetkezik: vagyis gyarapodunk anyagiakban.”  

Püspökladányban 1959-ben kezdődött el a zeneoktatás alapjainak lerakása. Akkori 
elődeink már akkor tudták, ahhoz hogy emberi módon, tartalmasan éljünk, kell „még 
valami”. Ez a „még valami” nem más, mint a zene-, és művészetoktatás, hisz a művészi 
alkotás, az emberiség legősibb kifejezési formája. A művészeti tevékenység, mint minden 
emberi tevékenység magában hordozza az ember személyiségformálásának 
lehetőségeit. A művészetnek, mint emberi produktumnak az az értéke, hogy az 
emberhez, az emberről szól. 

„Csonka ember az, és üres az élete – bármily gazdag külsőleg – ha nincs érzéke a 
művészetekhez.” – írja Kodály Zoltán.  

 
Iskolánk pedagógusai mind feladatuknak érzik ennek megvalósítását. Nevelő-oktató 
munkánknak fontos szerepe van az esztétikai műveltség, a jó zenei ízlés és az 
ítélőképesség kialakításában. A nevelés és oktatás nem választható külön, hiszen a nevelés 

komplex tevékenység, a tanuló képességeinek, személyiségének sokoldalú kibontakoztatása, 

saját életének teljesebbé tételére és a társadalom javára.  

 

„Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez 
és a legjobb körülményekhez, ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás 
folyamatában segíti.”       /Kodály Zoltán/ 
 

Törekszünk a tudatosságra és tervszerűségre, motiváljuk, és cselekvő aktivitásra 

ösztönözzük növendékeinket. Személyes példamutatással, jól irányított egyéni és kollektív 

cselekvések megszervezésével, együtt muzsikálással, közös szereplésekkel, fellépésekkel. 

Püspökladány kulturális életében meghatározó szerepet tölt be intézményünk, nemcsak 

nevelő-oktató munkáját tekintve, hanem közművelődés szempontjából is. 

Névadónk - Csenki Imre – nevével fémjelzett rendezvények garanciát jelentenek a 
lakosság számára. Szem előtt tartjuk, hogy „a név kötelez”, s igyekszünk a szerint végezni 
munkánkat, ahogy ő tenné; a tehetségen kívül a művészetbe vetett hittel, kivételes 
pedagógiai érzékkel, a munka szeretetével, ami ápolja és ösztönzi a növendékek zene és 
művészetek iránti szeretetét.  
  

Tesszük mindezt nem feledve szavait: „ …csak remekművet, remekül…” 
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I. ALAPADATOK 

1. Az iskola jogi státusza  

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 7 év után, 2014. szeptember 1-jével újra önálló 

intézményként működik. 2013. január 1-jével állami fenntartásba került, az állam a 

fenntartói feladatok ellátására a Klebelsberg Központot (továbbiakban KK) jelölte ki. Az 

iskolának önálló költségvetési státusza nincs, az intézmény a KK-ba történő beolvadással 

létrejött 089009 számú jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.  

Az intézmény neve: Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 40. 

Telephelye: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 9. 

Telephelye: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. 

Telephelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 3-5. 

Telephelye: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28.  

Telephelye: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.  

Telephelye: 417 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/C.  

 

Fenntartó és működtető szerv neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 

Költségvetési szerv: Berettyóújfalui Tankerületi Központ  

Címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 

Az intézmény szakmai alapdokumentumának nyilvántartási száma: K12711 

Szakmai alapdokumentum módosításának kelte: 2018. 10. 31.  
 
Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatás 

Az intézmény OM azonosító száma: 202982 

Az intézmény évfolyamainak száma: 

- előképző 1-2 évfolyam  

- alapfok 6 évfolyam  

- továbbképző 4 évfolyam. 

Az iskola alaptevékenységei:  
 Zeneművészet 
 Táncművészet 
 Képzőművészet 
 Báb-, és színművészet /jelenleg szünetel/ 

Az iskolának kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenysége: nincs. 

Egyéb jogi személy: CSIMI - Művészeti Nevelésért Alapítvány  

Internet elérhetőségek: 

Honlap: www.csimisuli.hu 

e-mail: csenki.ami@gmail.com 

 

mailto:csenki.ami@gmail.com
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2. Jogszabályi háttér 
 
A Pedagógiai Program elkészítését meghatározó jogszabályok, rendeletek, 
utasítások: 
 
Törvények: 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

− Az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

− A 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól  

− A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

− A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

− A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

− A 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

Kormányrendeletek: 
− A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról (a továbbiakban Nkt. Vhr.) 

− A 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 

és a közalkalmazottak jogállásáról, a 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról.  

− A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről.  

− A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról. 

Miniszteri rendeletek: 
 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

 A 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

 Az 1/1998. OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási 
intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. 

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 
 
Az iskola törvényes működését meghatározó egyéb dokumentumok: 

 Pedagógiai program 

 SZMSZ 

 Házirend 

 
A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját a szakmai 
munkaközösségek véleményezik, majd a szülői szervezet véleményének beszerzése után 
a nevelőtestület fogadja el. 
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Nyilvánosság: 
 
A Pedagógiai Program egy példánya az intézményben, munkaidőben megtekinthető.  
A dokumentummal kapcsolatban előzetes időpont egyeztetést követően az 
intézményvezető személyesen felvilágosítást ad. 
A Pedagógiai Program az iskola honlapján elérhető és olvasható. 
 
 

3. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

"Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a 
legjobb körülményekhez, ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás 
folyamatában segíti."  

    /Kodály Zoltán/ 

  
Iskolánk – a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola /alapítva 1959-ben/- 

Püspökladány és térsége, alapfokú művészetoktatási intézménye. Debrecen után a 

megye második legnagyobb művészeti iskolája.  

Zeneművészeti ágban klasszikus- és népzenére tanítjuk növendékeinket, táncművészeti 

ágon néptánc oktatása folyik, míg a képzőművészeti ágban festészet, grafika és vizuális 

környezet kultúra tantárgyak segítségével nyitjuk ki a világot tanítványainknak. 

Tantestületünk kiemelkedő szakmai felkészültségű, kreatív, minden újra fogékony, 

energikus pedagógusokból áll. 

Intézményünknek olyan a légköre, az atmoszférája, ahová szívesen jár tanár és diák 

egyaránt. Iskolánkra az önállóság és a csapatmunka folyamatos és érzékeny 

összehangolása a jellemző. 

Célunk, hogy az alapfokon elvárható legmagasabb szintű művészeti képzésben 

részesítsük növendékeinket. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a zenei műveltség megalapozásával felkészítsük 

tanulóinkat a zene öntevékeny művelésére, illetve az arra érdemeseket zenei pályára. 

Fontos szerepe van az esztétikai műveltség, a jó zenei ízlés és ítélőképesség 

kialakításának. 

Rövid távú céljaink között szerepel a zenei együttműködés kialakítása, a különböző 

együttesekben való együttmuzsikálás, - éneklés és – táncolás, képzőművészeti körök 

létrehozása. 

A jövőben, a zenei képzés mellett, különös gonddal igyekszünk eleget tenni a tánc- és 

képzőművészet oktatás feltételrendszerének biztosításában. 

Törekszünk, hogy nevelő-oktató munkánkat hassa át a tudatosság, a tervszerűség, a mai 

cselekvő iskolára jellemző aktivitás, hogy a gyakorlatban is bebizonyíthassuk a zene, és a 

művészetek fontosságát. 

Az igazi pedagógus értékrendjében sokféle siker létezik. Elsősorban nem a látványos 

versenygyőzelmek, sikeres felvételik száma határozza meg sikereinket, - bár céljaink 

között szerepel.  
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Igazi eredmény e mellett, ha az átlagképességű növendék tisztábban intonál, javul a 

kéztartása és a légzése, ha önállóan megtanul egy darabot, vagy szívesen kamarázik 

társaival. Előrelépés, ha kialakul és fejlődik képzőművész növendékeink térérzéke, 

látáskultúrája, kreativitása. És siker az is, hogy zenekarainkba és táncegyütteseinkbe az 

iskolából való kirepülésük után is boldogan visszajárnak a fiatalok. 

 
Pedagógiai hitvallásunk: 
 
„A nevelés sikerének a titka a tanítvány tisztelete.” 

(R.W.Emerson) 

4. JÖVŐKÉP 

A társadalmi környezetünk elvárásait minél jobban közelítve egymáshoz, a 

művészetoktatás minőségének biztosításával folyamatosan biztosítjuk, hogy városunk 

gyermekei, a művészeti iskola elvégzése után képességeiknek, érdeklődési körüknek 

megfelelő minél többféle szakirányú közép- és felsőfokú intézményekben nyerjenek 

felvételt.  

A nálunk dolgozó pedagógusok képesek a kor oktatási igényeit kielégíteni, megújulni, s 
lehetővé teszik a tanulók számára, hogy egyenlő esélyük legyen az életben való 
eligazodásban, érvényesülésben.  
Ezt az egyéni képességbeli és teljesítménykülönbségek feltárása után elkötelezetten, 

hittel, személyes példamutatással, példaértékű magatartással, a legalkalmasabb 

módszerek kiválasztásával valósítjuk meg.  

Intézményünk mindig szem előtt tartja az iskolai ügyfelek, - az iskolafenntartó, a szülő, a 

tanuló – igényeit, elvárásait, a „szolgáltatásaiba” beépíti és igyekszik magas színvonalon 

teljesíteni azt.  

Az iskola szolgáltatásai a hangversenyteremben, a színpadon jól érzékelhetőek, de 

eredményessége félévkor, év végén jelentkezik igazán. 

Oktatásunk minősége tehát, ha a szülő felé közvetíti az eredményeket.  

A művészeti iskola értékelési célja a rendszer állapotának (erősségeinek, 

gyengeségeinek, lehetőségeinek) feltárása és az elemzés alapján intézkedések hozása a 

minőségi problémák megszüntetésére, a minőségjavításra. 

 

5. Az intézmény rövid bemutatása 
 

Püspökladányban 1959 szeptemberétől van zeneoktatás. A Hajdúböszörményi 

Zeneiskola fiókintézményeként hozta létre, szinte a semmiből Lavotta Kamilla, aki 36 

évig volt az iskola igazgatója. 1963-tól működött önálló állami intézményként. (Állami 

Zeneiskola Püspökladány). 1992-től - a zeneművészeti ág mellett - néptánc és 

moderntánc oktatással bővült az intézmény tevékenységi köre. 2002-ben bevezetésre 

került a képző- és iparművészeti ágon belüli festészet és grafikatanszak, 2004 

szeptemberétől pedig a kerámia.  

A 2006-os tanévtől a színjáték tanszak. 1999-ben, az iskola fennállásának 40 éves 

jubileumán felvette a város híres szülötte ifj. Csenki Imre nevét. 
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Csenki Imre (1912-1998) Püspökladány szülötte, a magyar vidék e térségének 
kimagasló, a mai napig egyetlen európai szellemiségű zeneművésze, karnagy, zeneszerző, 
népzenekutató, tanár, Kossuth-díjas Kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes 
Énekkarának alapítója, művészeti vezetője volt. 

Az intézmény alaptevékenysége: az alapfokú zenei és művészeti nevelés - 

oktatás biztosítása 6-22 éves korú növendékek számára: előképző (2), alapfokú (6) és 

továbbképző (4) osztályokban, 12 évfolyamon.  

Minden művészeti ágban megalapozza a művészi kifejezőkészséget, a kiemelt 

képességű növendékeket emelt szintű oktatásban részesíti, illetve előkészíti a 

szakirányú továbbtanulást, közép-, és akár felsőfokon. Pedagógiájának alapvető 

célja: a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, 

szocializálódott növendékeket a majdani beilleszkedésre nevelni.  

Törekszik arra, hogy növendékei képesek legyenek a művészetek befogadására, 

értésére és művelésére minél több művészeti ágban. A komplex művészetoktatás 

megvalósítása jegyében az intézmény igyekszik széles kínálatot nyújtani Püspökladány 

gyermekeinek.  

A CSIMI specialitása a tehetséggondozás. Ennek következtében tanulói 

rendszeresen és sikerrel szerepelnek megyei és országos rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításokon.  

 

6. Hagyományrendszer 
 

Egy intézmény akkor tud a város életében teljes körűen működni, ha az oktatáson, 

nevelésen túl felvállalja a település kulturális értékeit, hagyományainak őrzését és 

folytatását.  

Az évtizedek során minden közösségnek, településnek meg voltak a maga rendkívüli 

emberei, példaképei, közösségei, akik tudásukkal, tehetségükkel, áldozatvállalásukkal 

vagy művészetükkel hozzájárultak az életminőség javításához, a szellemi élet 

fejlesztéséhez, kulturális értékek megőrzéséhez, gyarapításához. Iskolánk növendékei és 

tanárai ezt az utat követve, számtalan rendezvényen közreműködnek és aktív 

résztvevőként kapcsolódnak be a város kulturális életébe. 

 

7. Intézményi struktúra  
Az intézmény nevelő-oktató munkáját az intézményvezető irányítja. Munkáját 

közvetlenül az intézményvezető-helyettesek segíti.  

 

8. Pedagógusok  
 
A tantestület összetételét, az iskola tantárgy-struktúrájához igazodó, megfelelő szakos 
ellátottság tükrözi, mely biztosítja a szakmai törekvéseinket, fejlesztési céljainkat. 
Tanáraink rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, hogy az új feladatoknak meg 
tudjanak felelni.  
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A művészeti ágak egymáshoz viszonyított arányát tekintve, mindig a zeneművészet volt 
túlsúlyban, hisz közel 60 éves zeneoktatási múltra tekintünk vissza.  
A többi művészeti ágba jelentkezők létszámát, a mindenkori igények függvénye 
határozza meg. Ebből következik, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményünk 
pedagógusai többféle alkalmazási minőségben és óraszámban dolgoznak. 
 
Az alkalmazás lehetőségei:  

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 
 Óraadó 

A munkaerőmozgás azonban igen csekély mértékben változtatja a tantestület létszámát, 
összetétele hosszú idő óta stabilnak mondható.  
 

9. Szakmai munkát segítő dolgozók 
 

A művészeti oktató-nevelő munkánkat 1 iskolatitkár segíti. 

Feladatai: 

• az oktatáshoz kapcsolódó, teljes körű tanügy-igazgatási, adminisztráció 

• a tanuló-nyilvántartással kapcsolatos központi nyilvántartási rendszer naprakész 

működtetése 

• a pedagógusok szakmai munkájához szükséges adminisztratív tevékenység 

ellátása 

• a Klebelsberg Központtal való együttműködés, az intézménnyel kapcsolatos 

gazdasági, munkaügyi feladatok ellátásával kapcsolatosan 

 

Az épületünk rendjét, állagmegőrzését, az oktatás-nevelés zavartalanságát, a feltételek 

megteremtését technikai dolgozó munkatársak, valamint közcélú foglalkoztatottak 

/takarítók és karbantartók/látják el.  

Iskolánk hangszereinek karbantartását külső hangszerész munkatársak végzik. 
Intézményünk informatikai feladataiban 1 rendszergazda (óraadó) nyújt segítséget. 

 

10. Tanulóink létszáma, összetétele 
 

A művészeti iskola tanszakaira - az Alapító Okiratban meghatározott - maximális 

felvehető tanulólétszáma: 810 fő  

Ágazatonkénti bontásban a következő: 

Zeneművészeti ág: 380 fő 

Táncművészeti ág: 150 fő 

Képzőművészeti ág: 200 fő 

Szín és bábművészeti ág: /80 fő/ jelenleg szünetel 
Tapasztalataink alapján, tanulóink szülői háttere eléggé változatos.  A növendékek 

otthoni neveltetése, körülménye és indíttatásai között lényeges különbségek vannak. 

Érkeznek iskolánkba többszörös hátránnyal küszködő és kiegyensúlyozott családi 

körülmények között élő gyermekek is. 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
12 

 

Sok esetben, a művészetoktatásban résztvevő gyermekek számára ez az egyetlen 

kulturálódási lehetőség. A képzésben eltöltött idő viszont a személyiségfejlesztés 

speciális lehetőségeit nyújtja a tanulók számára. 

 

11. Személyi feltételek 

 
Intézményünk 21.83 engedélyezett státusz hellyel rendelkezik. 

A tanulók létszámának változása szerint, a tantárgyfelosztáson szereplő össz-

óraszámhoz igazodva a pedagóguslétszám is változhat.  

A művészeti nevelő-oktató munkát jelenleg: 

- 17 főállású pedagógus teljes munkaidőben, 5 részmunkaidőben, illetve  

4 fő megbízási szerződéssel rendelkező (óraadó) pedagógus látja el. 

- 1 fő iskolatitkár a nevelő-oktató munkát segítő munkakörben/NOKS 

- 1 fő rendszergazda (részmunkaidőben)/NOKS 

A pedagógusok szakmai képesítése a következő: 

- zeneművészeti főiskolát végzett: 

- zeneművészeti egyetemet végzett: 

- egyéb pedagógiai főiskolát végzett: 

- egyéb egyetemet végzett: 

Jelenleg több pedagógus rendelkezik másod-, illetve harmad diplomával, pedagógus 

szakvizsgával négy fő rendelkezik. /további 1 fő – folyamatban/ 

 

12. Tárgyi feltételek 
 

Épületek, tantermek 
 

Intézményünk épülete - mind kivitelében, mind berendezését tekintve - átlagos 

színvonalúnak mondható. Évek óta az egyéb művészetek oktatására alkalmas 

szaktantermi hiánnyal küzdünk. Néptáncos tanulóink és képzőművész növendékeink 

művészeti felkészítése az általános iskolák termeiben és a művelődési házban történik. 

Kiszolgáltatva a helyi igények prioritásának. Ennek ellenére próbáljuk a kor 

követelményeinek megfelelve, esztétikus körülményeket teremve biztosítani az oktatás 

helyszíneit. Az elmúlt tanévben a fenntartó – Berettyóújfalui Tankerületi Központ – 

segítségével, az EFOP-os pályázati projektnek - infrastrukturális intézményfejlesztés 

- köszönhetően, iskolánk jelentősen megszépült, megújult, megvalósult a fűtés 

korszerűsítése, gépészeti felújítása, a kazán cseréje. Továbbá tudtunk új eszközöket, 

bútorokat vásárolni: 5 db zárt, 6 db nyitott polcos szekrényt, 3 db íróasztalt és 50 db 

kárpitozott széket, valamint fél millió Ft értékű eszközbeszerzésben - hangszereket. 

Szükséges azonban további állagmegóvó feladatokat is betervezni, mint az elektromos 

hálózat korszerűsítése, tetőjavítás, és nyílászárók cseréje. Az épület hátsó szárnya sajnos 

folyamatosan süllyed, így a frissen festett falakon is, rövid időn belül hatalmas repedések 

keletkeznek. Nem megoldott továbbá a tantermek hangszigetelése. 
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Így továbbra is várjuk és keressük annak a lehetőségét, hogy további jó pályázat – uniós 

forrás - segítségével az épület bővítése megvalósulhasson. Hozzáépítéssel és 

emeletráépítéssel új hangszeres, tánc-, és képzőművészeti termek, egy több funkciót is 

betöltő nagyterem, illetve stúdió is létesülhetne, ahol alkalmas berendezésekkel jó 

minőségű felvételeket készíthetnénk.  

 
Taneszköz ellátottság, felszereltség 
 

Eszközellátottságunk fejlesztése folyamatos feladatot jelent intézményünk és a 

fenntartó számára. Iskolánk felszereltségi szintje közepesnek minősíthető. Az évek óta 

tartó minimális beszerzések után, végre újra lehetőség nyílt szakmai eszköztárunk 

bővítésére, hangszerállományunk fejlesztésére. A Kormány a fiatalok zenei nevelésének 

az eddiginél is jelentősebb támogatása érdekében az iskolai zeneoktatást segítő 

hangszerfejlesztési program indításáról döntött, és a 2018. évi központi költségvetésben 

biztosította az ehhez szükséges forrást. A fiatalok zenei nevelésének támogatása céljából 

a 1134/2017. (III. 20.) sz. Korm. határozat szerint Kodály Zoltán születésének 135., 

halálának 50. évfordulója alkalmából meghirdette a Kodály Programot, amelyhez 

kapcsolódóan iskolánk számára még ebben a naptári évben 5,3 millió Ft összeget 

biztosít új hangszerek beszerzésére.  

A Hangszercsere Program megvalósítása intézményünkben két alprogram során valósul 

meg: 

 felszerelés és eszközbeszerzés 

 meglévő hangszerek javítása és felújítása 

A Hangszercsere Program több évre tervezett, így a 2019. költségvetési évben ismét 

lehetőség lesz a Hangszercsere program folytatására. 

A képzőművészeti és néptánc oktatás tantárgyai, tanszakai egymástól eltérő 

speciális felszerelést, eszközöket, illetve anyagbiztosítást igényelnek. 

Eszköztárunkat az oktatás beindítása óta igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten 

folyamatosan fejleszteni, ennek köszönhetően eltérő ellátottsági színvonalon és 

mennyiségben, de a legalapvetőbb eszközökkel rendelkezünk. 

A képzőművészet területe önmagában is igen sokrétű technikát, anyagféleséget ölel fel. 

A tanszak felszereltségének folyamatos fejlesztése szükséges, nem nélkülözhetik a 

folyamatos anyagellátást, melyet leginkább – költségvetésünk terhére - a havonként 

igényelhető működés kiegészítő forrásból biztosítunk. 

Tánc szaktantermek szabványnak megfelelő kialakítására lenne szükség, 

erősítőrendszerrel, az elméletoktatáshoz szükséges számítógéppel, és tv-vel felszerelve. 

Szükség volna a tájegységekre jellemző, hiteles népi öltözetek, ruhák, cipők, csizmák 

gyarapítására. 

A művészeti csoportok oktatásának alapfeltétele a zenekari művek a tánckoreográfiák, 

és hangszerelések, dramatizált és szerkesztett műsorok megléte. Bár a szakoktató 

feladatkörébe nem tartozik, az oktatás folyamatossága érdekében a pedagógusaink 

legtöbb esetben maguk alkotják meg ezeket. A feltételrendszerhez tartozik e műsorok - 

lehetőség szerinti – megvásárlása. 
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Szeretnénk az informatikai eszköztárunkat is folyamatosan fejleszteni és bővíteni. 

Az eszközkészletünk folyamatosan DVD lejátszókkal (notebook-okkal), multimédiás 

eszközökkel, interaktív táblával és projektorokkal bővült.  

Az iskolai Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzéke a program mellékletében található. 

Iskolánkban folyó művészeti nevelő munkánkat esztétikumában is tükrözni szeretnénk. 

Névadónk – Csenki Imre – relikviái és a tanári tablók mellett, a képzőművész gyerekeink 

alkotásaival is díszítjük a folyosókat. Ez az arculat kifejezi az iskola különleges státuszát 

és megteremti azt a hangulatot, ami szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt 

fontos. 

 

 

I I .  NE VE LÉ SI  P RO G RA M  
 

 „Mennél nagyobb tömegeket érintkezésbe hozni az igazi, értékes zenével…”  
 

 /Kodály Zoltán/ 
 
 

II/1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA  
PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,  
CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

  

1.1. Alapelveink: 

 művészeti iskolánk mindenki számára nyitott 

 mindegyik művészeti ágazat felkészít szakirányú továbbképzésre 

 az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia 

 az esélyegyenlőség megvalósulása 

 közösségformálás és az egyén személyiségének tiszteletben tartása 

 az értékközvetítés, értékmegőrzés biztosítása 

 tehetséggondozás, kreatív képességek kialakítása, fejlesztése, motiválása  

 az egészséges életmódra nevelés 

 
1.2. Céljaink 

Pedagógiai munkánk célja mindazoknak az ember-erkölcsi értékeknek a kialakítása, 

melyeknek birtokában tanulóink megteremthetik egyéni boldogságukat, boldogulásukat 

szűkebb és tágabb környezetük javára. 

 a művészetoktatás legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze - az 

alapműveltségre építve - az egyén képességeit, tehetségét, és teljesedjen ki a 

közösségi formákon belül. 
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 tanulóink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, 

minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. 

 komplexitásra törekvés a pedagógiai folyamatok minden lényeges elemét 

tekintve /tartalom, előzetes tudás, motiváció, életkori sajátosság, oktatási 

környezet/; 

 egyéni képesség-, készségfejlesztés, valamint személyiségformálás és fejlesztés a 

művészetoktatás eszközeivel; 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása, az önértékelés, - elfogadás fejlesztése; 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése, kommunikáció; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra 

nevelés, együttműködés, közösségfejlesztés; 

 elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás, esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

 

1.3. Feladataink 
 

 Alapos szaktárgyi tudással, változatos oktatási módszerek alkalmazásával 

felkészíteni tanítványainkat a zene és más művészetek öntevékeny művelésére, 

illetve szakirányú pályaválasztásra. 

 Az esztétikai műveltség, a jó zenei ízlés, a művészetek területén jelentkező 

alkotások megértésének, az ítélőképesség kialakításának elősegítése. 

 A tehetségek felismerése, az egyéni képességekhez és érdeklődéshez igazodó 

oktatás biztosítása, tehetséggondozás, a tanulás támogatása; 

 A tanuló és a pedagógus közös tevékenységére, szocializációra, 

együttműködésére épülő oktatás megszervezése, tervszerű, következetes 

munkára való nevelés; 

 Problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés, differenciálás; 

 A művészetek élményszerű megismertetése, értékközvetítés; 

 A tanuló verbális és non verbális kifejező készletének gazdagítása, egymás 

tiszteletére nevelése, tudatos közösségfejlesztés; 

 Harmonikus légkör biztosítása, alkotásra, önkifejezésre ösztönzés; 

 Jól működő kapcsolatrendszer, eredményes szakmai együttműködés biztosítása; 

 

1.4. Eszközeink, eljárásaink: 
 

 hangszerek és tartozékok vásárlása, rendszeres karbantartása, zongorahangolás, 

kottavásárlás 

 táncruhák, cipők, csizmák javítása, vásárlása, csoportonként tánckoreográfiák 

vásárlása 

 képzőművészeti ágban az órai munkához szükséges anyagok biztosítása havi 

átalány kiutalásával 
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 színművészeti ágban jelmezek, eszközök vásárlása 

 a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; 

 problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatokra épülő, a 

céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módszerek 

alkalmazása, illetve új módszerek kifejlesztése; 

 versenyeztetés; 

 alkotótáborok szervezése; 

 kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak 

megbeszélése; 

 
 

 

II/2.  AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK OKTATÁSÁNAK  
CÉL - ÉS FELADATRENDSZERE 

 

2.1. Zeneművészeti ág: 

 
A. )  Célrendszere, funkciói: 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja alkalmat ad a 

növendékek zenei képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző hangszereken 

való jártasság megszerzését, gyakorlását.  

A képzés figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, a növendékek 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítja ki képességeiket, gyarapítja tudásukat.  

Lehetőséget ad az egyetemes zenekultúra, a nemzeti, népi hagyományok átadására, 

az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Lehetőséget nyújt az esztétikai - zenei 

nyitottság, igényesség, fogékonyság kialakítására, a szükséges hangszer és ének-

technika elsajátítására, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 

tudatosítására.  

A zeneoktatás megismertet a zenei műfajok sajátosságaival és alkalmassá teszi 

tanulóinkat a zene alkalmazására, befogadására. 

 

B.) Általános fejlesztési követelményei, feladatai: 

A zenei műveltség megalapozása, fejlesztése. 

A zenei képességek (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és 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. 
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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. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív 

részvételre való előkészítés, ösztönzés. 

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

 

2.2. Táncművészeti ág: 
 

A) Célrendszere, funkciói: 

A táncművészeti oktatás lehetőséget nyújt a tanulók mozgáskultúrájának 

fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, ritmusérzékének, hallásának, 

tér- és formaérzékének fejlesztésére. Egészséges életmódra nevel.  

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotói 

tevékenység és a művészetek iránt.  

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét.  

Biztosítja a táncművészet különböző műfajai iránt fogékony tanulók képességeinek 

fejlesztését, figyelembe véve életkori sajátosságaikat.  

A tanulók tapasztalataira, érdeklődésére építve folyamatosan gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket.  

Folyamatosan fejleszti tánctechnikai, előadói műveltségüket.  

A táncművészetben tehetséges tanulókat felkészíti a pályán való továbbtanulásra, 

illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A múlt és jelen hagyományainak megismertetésével lehetőséget teremt a megfelelő 

táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 
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Váljon a tanulók tánctudása életelemükké, a társas kapcsolat megteremtőjévé, a 

harmonikus élet eszközévé.  

 

2.3. Képzőművészeti ág:  
 

A) Célrendszere, funkciói: 

A képzőművészeten belül a festészet és grafika oktatása lehetőséget nyújt az ízlés, 

nyitottság, fogékonyság alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, 

bővítve a képi műveltséget, emlékezetet, és képzeletet.  

A tervező, konstruáló és környezetalakító tevékenységek gyakorlata fejleszti a 

kézügyességet, kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, tapasztalatok vizuális 

eszközökkel való megjelenítésére.  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a festészet iránt fogékony 

tanulóknak képességeik fejlesztésére.  

Figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, épít vizuális tapasztalataikra, 

fejleszti képességeiket, alakítja készségeiket. 

Tehetségüktől függően fejleszti vizuális műveltségüket, az arra alkalmas tanulókat 

felkészíti szakirányú továbbtanulásra. Megismerteti a festészet és grafika 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait, segít kialakítani a 

hagyománytiszteletet és a múlt értékeinek szeretetét.  

Ráirányítja a tanulók figyelmét az emberi és természeti környezet szépségeire, 

megismerteti az egyetemes, európai és nemzeti hagyományok értékeit.  

Ösztönzi a tanulókat az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, a látvány 

megfigyelésére, analízisére, a vizuális gondolkodásra, absztrakcióra, a vizuális 

eszközök, eljárások megismerésére, az élmények, gondolatok vizuális kifejezésére, 

tanulmányok, vázlatok tervezésére, elkészítésére.  

Kialakítja az esztétikum iránti igényt, az alkotó magatartást, fejleszti a tanulók 

teremtő képzeletét és improvizációs készségét. 

  

2.4. Szín– bábművészeti ág: 

 
A) Célrendszere, funkciói: 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés 

lehetőséget biztosít az iránta vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, 

ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására.  

A tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait figyelembe véve, elősegíti a művészeti 

szakterületen való jártasság és tapasztalat megszerzését.  

A konkrét szakmai célok az egyes tantárgyak anyagában találhatók. 

A képzés lehetővé teszi a színház területén a színpadi megjelenítés 

törvényszerűségeinek megismerését, a differenciált feladatokon keresztül a 

dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, és azok széles körű 

alkalmazását.  
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Az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését.  

Bővíti a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének szókincsét.  

Elvárja minél több élő és felvett színházi előadás megtekintését.  

A tanulók egyénileg és csoportosan előadást terveznek, a létrejött előadást 

bemutatják.  

A közös alkotómunka adta örömteli együttlét mellett önkifejezést, önértékelést 

tanulnak, annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, 

és azok színházi tanulmányaik során való hasznosítására. 

 

II/3. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI  
AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA 
AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
3.1. A pedagógusok alapvető feladatai  

 

 A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri 
leírásuk tartalmazza. 

 A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása. 

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre az előírt minősítések megszerzése. 

 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

 

3.2. Tanórákon kívüli, iskolai (intézményi) foglalkozások 

a) Művészeti iskola rendezvényei 

A művészetoktatás során szerveződő tanulói közösségekben végzett közös muzsikálás, 

táncolás, színjáték, a közös kiállítás, az alkotás öröme, mind-mind fokozza a közösségi 

érzést, a közösségért való munkálkodást. Az együttalkotás segíti kialakítani és fejlődni az 

alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt.  

b) Hagyományőrző tevékenységek 
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 Minden tanév folyamán iskolánk Fúvószenekara közreműködik Nemzeti 

Ünnepeink - október 23. március 15. - városi megemlékezésén.  

 Megrendezzük a Zenei Világnap, Advent és a Karácsonyi Koncerttel 

összefüggő programokat.  

 Jótékonysági Hangverseny „Farshang” címmel. 

 3 évenként Megyei Kamarazenei Találkozó szervezése 

 3 évenként Regionális Fúvószenekari Találkozó szervezése 

 Megemlékezés a Művészetoktatás Napjáról 

 Néptánc tanszak félévi és év végi bemutatója 

 Képzőművészeti tanszak félévenkénti bemutatkozása 

. 

3.3. Az osztályfőnöki feladatok meghatározása a művészeti 
iskolában 

 
a) Osztályfőnöki feladatok kijelölése: 

 

 - Az alapfokú művészeti iskolai osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók 

meghatározott csoportjának oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár.  

 - A művészeti iskolai osztályfőnök általában 10-15 egyéni tanuló, ill. 5-6 

tanulócsoport osztályfőnöki feladatait látja el. Részletes feladatait munkaköri 

leírása tartalmazza. - Az osztályfőnöki megbízás szempontjából a tanulók 

meghatározott csoportjának tanulólétszáma nem lehet kevesebb, mint a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény mellékletében meghatározott átlag 

csoportlétszám. (Zeneművészeti ágban, egyéni oktatásban: 8 tanuló, csoportos 

oktatásban tanulócsoportonként 10 tanuló.)  

 - Az osztályfőnöki megbízás feltétele, hogy az osztályfőnöki feladatot ellátó 

zeneiskolai tanár legalább 8 egyéni tanuló, ill. legalább 4 tanulócsoport 

osztályfőnöki teendőit ellássa 

 - Az osztályfőnöki feladatok ellátásának elosztását az alapfokú művészetoktatási 

intézmény éves munkatervében, ill. a tantárgyfelosztás készítésekor kell 

meghatározni. 

 

b) A művészeti iskolai osztályfőnök feladatai: 

 

  A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók 

beosztásáról, a hozzá beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez 

rendelhető minimális tanulólétszámot, az alapfokú művészeti iskola felelős 

vezetőjének útmutatását és a helyi tantervben meghatározott szakmai 

szempontok figyelembe vétele szerint alakítja, szervezi és működteti osztályát, 

csoportjait, látja el osztályfőnöki feladatait.  Osztályfőnöki feladatait a rendes 

munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi. 

 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
21 

 

 Feladata különösen: 

 

- az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi 

adminisztráció elvégzése 

- a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni 

konzultáció formájában, 

- rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító 

tanárokkal,  

- az iskolai szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a 

tanulók előmenetelének előkészítése az osztályozó értekezletekre,   

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

ifjúságvédelmi felelőssel  

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

védelmi intézkedésekről, különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira.  

 
 

 

II/4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS  
PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 
 
„Befogadóképessé kell tenni ifjúságunkat a szépre, a jóra, hogy igényeljék azt, és 
fel kell ébreszteni az igényt, hogy még jobban ismerjék…”  

/Járdányi Pál/ 

 

A személyiséget a biológiai tényezők, a környezeti és nevelési hatások együttesen 

határozzák meg. A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok négy területre 

oszthatók;    

a) az értelem kiművelése 

b) a segítő életmódra nevelés 

c) az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

d) a szakmai képzés 

 

Az alapfokú művészetoktatás képzési rendszerében az első és negyedik terület kap 

nagyobb hangsúlyt. Feladatainkat a pedagógiai alapelvekből, célokból, eszközökből 

vezetjük le. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás 

specifikus lehetőségét. 

Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó 

művészetek jelenlétével lehet. A művészetek formálják a tanulók érzésvilágát, 

kialakítják bennük a minőségre való igényességet, segítenek eligazodni az őket érő 

ingerözönben.  

A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási 

módszert. Tanulóink élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok 
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sokszínűségét, azokat a kifejezési formákat, amelyek a zene, tánc, képző-, és 

színművészetben ötvöződnek. 

A művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanulónk élje át a 

siker élményét, ezzel fejlődjön önismerete, erősödjön egészséges önbizalma.  

Feltárjuk növendékeinkben a művészet megerősítő, átörökítő szerepét, megértetjük, 

hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.  

Művészeti nevelésünk megalapozza tanulóink esztétikai szemléletét, értékes 

alkotások iránti igényét. Az egyetemes, a népi- nemzeti zenei, tánc és képzőművészeti 

kultúra megismertetésével létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az 

emberi tulajdonságokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes haladás 

összetevői.  

A naponkénti gyakorlások, művek, illetve koreográfiák megtanulása nyomán fejlődik 

a memória, edződik a bevésés képessége. A művek előadása a figyelem, a 

koncentráció állandó munkáját igényli és fejleszti.  

A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, 

a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A művészeti 

iskolába járó növendékek „szép” iránti fogékonysága, igényessége fokozatosan 

megnyilvánul munkához való hozzáállásukban, és magatartásuk kulturáltságában. 

 

Feladata: A személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanulók 

önismeretének gazdagítása, hogy képesek legyenek saját lehetőségeik és korlátaik 

felismerésére. A tanulók érzésvilágának formálása, a minőségre való igényesség 

kialakítása, a tanulókat érő ingerözönben való eligazodás segítése. 

 

II/5. EGÉSZSÉG-, ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI ELVEK 

 

Az egészségfejlesztési program az iskolai közösség életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgálja, melynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot 

javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív 

részvételére épít. 

 

Célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden tanuló 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és az 

életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban 

nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség 

közvetítése, az élet egészségvédelme. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- 

és egyéb egyesületek, pl. a média stb. Kiemelt szerepet tölt be az intézmény. 
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Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll 

az erkölcsi értékekkel, magatartással. 

Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről 

alkotott fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is.  

Sokszor nincsenek tisztában a befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az 

egészségnevelési programnak az is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan 

készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk kedvező irányú 

befolyásolását. 

 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 
 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a 

betegségek megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes 

egészségmagatartás kialakítására. 

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja:  

 az egészségkulturáltság emelése, 

 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás 

hasznosításához, 

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 
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 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

 

II/6.  A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI 
RENDSZERE 

 

6.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők 

 
Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű tanulókkal való 

foglalkozás is. A szorongásos, tanulásában akadályozott vagy sérült gyermekek 

fejlesztése ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása.  

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint 

kiemelkedő talentumokkal.  

Napjainkban nagyon sokszor felvetődik az esélyegyenlőség kérdése. Feladatunk ennek 

biztosítása mind mikro-, mind makroszinten.  

Az indulási hátrányok csökkentése, és a zenei-, és művészeti pályára történő felkészítés 

szerepe az egyéni és csoportos órák keretében. Meggyőződésünk, hogy a gyermek és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatban legfontosabb a pedagógusok példamutatása, 

mindennapi viselkedése, kommunikációs készsége. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka egyik fontos területe a szociális hátrányba 

került gyermekek és szülők segítése. A szaktanárok feladata, hogy felmérjék a 

tanszakukon tanuló gyermekek szociális hátterét. Ebben segítséget nyújtanak a 

személyes elbeszélgetések, a tanszaki meghallgatások, az iskolai rendezvények. 

 

A hátrányok enyhítését célzó programok: 

- Harmonikus, szoros kapcsolattartás a szülőkkel 

- Pedagógusok személyes példamutatása 

- Több fellépési, szereplési alkalom biztosítása az érintett tanulóknak 

- Önkifejezés, önbecsülés, sikerélmény biztosítása 

 

6.2. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdők segítése 
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Művészeti iskolánkban szinte csak elvétve találkozunk beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulókkal. A tanárok elsődleges feladata a sikerélmény biztosítása 

növendékeik számára, amely növeli a tanulók önbizalmát, igény- és teljesítmény 

szintűket. Mivel a képzés egyéni, és kis létszámú csoportoktatásra épül, ezért 

szaktanárainknak talán nagyobb lehetőség kínálkozik növendékeik, családjuk, az 

esetleges problémák és nehézségek megismerésére. 

Több lehetőség nyílik a differenciált foglalkozásra, az egyéni képességek fejlesztésére, a 

hibák javítására, a pozitívumok kiemelésére, a „jó” megerősítésére. Mindez talán 

semmivel sem pótolható módszerek alkalmazását jelentheti a beilleszkedési és 

magatartási nehézségekkel rendelkező növendékek esetében.  

 

6.3. A tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 
 

6. 3. 1. A képesség kibontakozását elősegítő tevékenységek 

 

A művészetoktatás alapvető funkciója a tehetségek gondozása, a veleszületett 

képességek kibontakoztatása, továbbfejlesztése. A tehetséges tanulók mind a 

képességek mind a viselkedés, magatartás terén eltérnek az átlagtól.  

Legfontosabb személyiségjegyeik a kreativitás, a kíváncsiság és a tudásvágy. A 

tehetséggondozásban nincs egyetlen, igazi út, minden tanulót a saját 

személyiségjegyeinek megismerésével birtokunkba jutott információk alapján lehet 

fejleszteni.  

Ezek: 

A gyermek kora. 

Milyen szinten áll, mit tud? 

Milyen motivációk inspirálják? 

Mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 

Lehet-e számítani a családi háttér támogatására? 

Milyen feltételrendszer mellet dolgozik a pedagógus? 

Mindezek tisztázása után a növendék és szülő bevonásával kiválaszthatjuk a lehetséges 

módszert.  

Ezek a következők lehetnek: 

a) „minőségi” csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) 

b) évugratás, vagy léptetés; amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden 

nehézség nélkül képes elsajátítani a növendék 

Intézményünkben a zeneművészeti ág sajátossága az egyéni oktatás, ezen belül a 

legtehetségesebb növendékeink emelt időkeretben tanulnak. („B”- tagozat) Lehetőség 

nyílik a tehetséggondozás elősegítésére a kötelező, szolfézs tantárgyból is kiscsoportos, 

illetve egyéni foglalkozásra.  

A táncművészeti ágban lehetőség van a minőségi csoportba való átirányításra, a 

képzőművészeti ágban a pedagógusnak az adott órakereten belül szintén biztosított a 

tanulókkal való differenciált, egyéni foglalkozás.  
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A művészeti képességek rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati 

tényezőktől, a környezet segítő hatásától függ, hogy lesz-e belőlük tehetség. 

Intézményünkben a tehetség megmutatkozásának, bizonyításának az alábbi fórumok 

adnak lehetőséget: 

 Versenyeken, bemutatókon való részvétel (nemzetközi, országos, megyei 

szinten) - zenei és tánc tanszakok.  

 Külső rendezvényeken való szereplések (más iskolák, városi, regionális 

rendezvények). 

 Helyi tárlaton történő bemutatkozás, pályázatokon való részvétel. 

(képzőművészet tanszak) 

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

közvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamat, mely állandó tökéletesítésre ösztönöz, az 

egyén saját képességeit, készségeit illetően. 

 

Az ilyen szakmai fórumokon való részvétel, sok esetben előre nem tervezhető, mert a 

felhívásokat csak évközben teszik közzé, a munkaterv elkészítése idején még nem 

ismeretesek. Ebben az esetben számítunk a fenntartó rugalmas együttműködésére, 

a felmerülő költségek kötelezettségvállalására. 

 

6. 3. 2. A tehetséggondozás feltételei: 

 
Intézményünk pedagógusai kiemelt feladatuknak tekintik a tehetséggondozást. Ez a 

feladat a művészeti nevelésben a pedagógiai munka alapját képezi, és nagyon fontos, 

hogy a tanuló egyéni képességeivel koherens legyen. 

Az intézményben tanulók egyéni adottságainak felismerése, hatékony fejlesztése, a 

tehetségek gondozása, a veleszületett képességek kibontakoztatása, továbbfejlesztése, 

az ismeretek szilárd alapozása, önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése. Az új 

módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a 

kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés. 
 

A tehetségfejlesztő program célja:  

 
a) a tehetségek felkutatása, felismerése 

b) megfelelő tárgyi-személyi feltételek biztosítása 

c) napi kapcsolat az illető növendéket oktató nevelők között 

d) napi kapcsolattartás a tehetséges tanuló szüleivel 

e) olyan oktatási légkör biztosítása, mely leküzdi a kreativitással szembeni 

akadályokat 

f) tehetséges pedagógusok – a tanári munka professzionális szakma, olyan alkotó 

művészet, melyhez a szükséges pluszt a pedagógus személyisége adja hozzá. 
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A tehetség fogalma nehezen definiálható. Sokféle összetevőnek kell egyszerre 

érvényesülni ahhoz, hogy kibontakozzon. A tehetség megnyilvánulásakor a veleszületett 

adottságok csak lehetőséget jelentenek. Ezek a tulajdonságok sok feltételtől függnek.  

Az öröklődés, a családi és társadalmi körülmények, az iskolarendszere és persze maga a 

konkrét iskola, esetleg a tradíció, a személyes példa, mind hozzátartoznak ahhoz az 

alaphoz, amely bázisa a tehetség kibontakozásának. 

Nagyon fontos a kulturált családi háttér, de oktatásunk képes ellensúlyozni a negatív 

tendenciákat is, mivel tanításunkban zömében egyéni foglalkozásokat tartunk. 

Tapasztalatunk szerint minden gyerekben ott szunnyad valamilyen fajtája a tehetségnek. 

Kérdés, hogy ezt a környezete és mi, pedagógusok észrevesszük-e időben, és biztosítani 

tudjuk-e fejlődésüket.  

 

A tehetség felismerése, a képességek feltárása folyamatosságot, valamint a pedagógus, 

szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat.  

Művészetoktatásunk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, 

gondozása, kibontakozásuk elősegítése.  

Az átlagnál tehetségesebb tanulók 2. osztálytól szaktanári javaslatra „B” tagozatra 

járhatnak. (heti 2x45 perces óra) 

Különösen fontos, hogy a művészetek által a tanuló sikerélményhez jusson, és 

kiegyensúlyozott személyiséggé váljon. 

 

A program megvalósításának legfőbb módjai: 

 
 a tanulók megfelelő külső és belső motiválása 
 egyéni differenciálás 
 művészeti nevelésben-oktatásban való részvétel  
 

A program szerkezeti keretei: 

 

 művészeti foglalkozások 
 képesség-kibontakoztató foglalkozások 
 szabadidős tevékenységek 

 

A tehetséggondozás színterei: 
 
 művészetoktatási órák 
 képesség-kibontakoztató foglalkozások 
 szaktárgyi versenyek (saját szervezésű, megyei szintű) 
 jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények 
 művészeti versenyeken, bemutatókon való részvétel 
 külső rendezvényeken való szereplések 
 helyi rendezvényeken történő bemutatkozás 
 pályázatokon való részvétel 
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Arra törekszünk, hogy a művészetek eszközeivel neveljünk, értéket közvetítsünk, hogy 

segítsünk a gyerekeknek abban, hogy megtalálják az önmagukhoz vezető utat. A 

kiemelkedően tehetséges tanulóknak, iskolánk együtteseinek biztosítjuk országos, 

megyei, regionális versenyeken, találkozókon, fesztiválokon való részvételt. 

 

 

II/7. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS  

A MŰVÉSZETI ISKOLA SZEREPLŐINEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

7.1. Elméleti alapvetés 
 

Pedagógiai programunk e részegysége, az iskolai nevelés-oktatás színterének alapvető 

fontosságú, nélkülözhetetlen résztvevőinek az együttműködésével kapcsolatosan 

meghatározott, kizárólag pedagógiai jellegű feladatait tartalmazza, mely hatékony 

közösségfejlesztő tevékenység keretében alakul. 

 

7.2. Az iskola szereplői: 
• a tanuló, 

• a pedagógus, 

• a szülő 

 

Az iskola szereplői közötti együttműködés és kapcsolattartás szervezeti rendjét az 

SZMSZ szabályozza az alábbi részekben: 

1. Az iskolavezetés és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 

2. A diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáját és 

rendjét. 

 

7.3. A közösségfejlesztés intézményi szinten 
 

A közösségfejlesztést az iskola szervezetének sokszínű tevékenység együttese által 

biztosítjuk. 

A közösségi nevelés legfőbb célkitűzése a csoportban, közösségben elvárható 

együttműködés, viselkedés, magatartás kialakítása, megerősítése. 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a nevelők és 

a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül, melyhez elengedhetetlen a 

szülői közösség aktív részvétele. 

Mindez az iskola szereplőinek – a tanulóknak, a pedagógusoknak, a szülőknek – 

hatékony együttműködéséhez kötött, s egyes intézményi pedagógiai feladatok 

megvalósítása révén érhető el. 
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a) A tanulók jogai: 

• érvényesíthessék jogaikat, és kötelességeik teljesítéséhez segítséget 

kaphassanak; 

• gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a 

közösség szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

• a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát;  

 

• az intézmény feladata:  

• az osztályközösségek, fórumok működésének pedagógiai tartalmú 

tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

• az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és 

tanórán kívüli programjainak meghatározása. 

 

b) A pedagógusok jogai: 

• képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a 

mindennapos kapcsolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg 

véleményüket, javaslataikat; 

• rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-

, döntési-, szervezési- és elemzőkészséggel; 

• az intézmény feladata:  

• kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony 

működtetésének feltételeiről gondoskodni; 

• a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és - fejlesztés céljait 

szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően 

kezeli a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál; 

 

c) A szülők (gondviselők) jogai: 

 

• mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy 

problémáikkal a pedagógusokhoz; 

• kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

• együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermekük nevelésében; 

• az intézmény feladata: 

• a partnerközpontú hálózat kiépítése a szülőkkel,  

• az érintettek minél szélesebb körű bevonása, a művészeti neveléssel 

kapcsolatos kérdések megvitatásának folyamatába; 

• igazgatói tájékoztatás a szülői összejövetelek alkalmával: 

• a szülőkkel való találkozás alkalmával a művészeti nevelés és a gyermek 

pozitívumait erősíteni, őszinte légkört kialakítani, hogy a szülő elmondhassa 

a véleményét; 

• a szülők bevonása az intézmény különféle programjaiba. 
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Iskolánkban, a zeneművészeti ágban, jellegénél fogva egyéni zenei oktatás folyik, a többi 

művészeti ágban pedig csoportos oktatás. 

A zeneművészeti ágban a közösségi nevelés színterei az intézmény együttesei: 

zenekarok, kamarazene-csoportok órái, illetve a szolfézscsoportok órái.  

Ebből következően tanulóinknak számos alkalommal van lehetőségük közös 

produkciókkal közönség elé állni. Ilyenkor előtérbe kerül a tanulók egymásrautaltsága, 

mert a csoport sikere az egyéni teljesítményeken múlik. Feltétel a fegyelmezett 

magatartás, mely nagyban segíti a közösség életét, és munkáját.  

Elengedhetetlen egy közösségen belül, a tagok tisztelete, megbecsülése. 

Ez mindenképpen fokozza a közösségi érzést, a közösségért való munkálkodást.  

A művészeti képzés során végzett közös muzsikálás, táncolás, a közös kiállítás, az 

alkotás öröme mind-mind közösség és személyiségfejlesztő hatással bír.  

 

 

II/8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ 
INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK 
RENDJE 

 

8.1. A kapcsolattartás formái 

 
A művészeti nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 

bizalom és tájékoztatás, az őszinteség.  

Szülőnek és pedagógusnak közös célja: minden egyes tanuló személyiségének 

harmonikus, optimális fejlesztése. Ez akkor lehetséges, ha szülő és pedagógus társak a 

nevelésben, erejüket egyesítve, azonos célokért, egybehangoltan végzik emberformáló 

munkájukat. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a 

gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 
 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, és a szaktanárok tájékoztatják faliújságon keresztül, 

hangszeres és csoportos órák alkalmával. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a főtárgy 

tanárok folyamatosan tájékoztatják. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 
 Szülői értekezlet  
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 Egyéni beszélgetés 
 Írásbeli tájékoztató  
 Előadások szervezése 
 Közös programok 
 Pályaválasztási tanácsadás 
 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

 

Szülői értekezlet 

Minden tanév elején a pedagógusok tanszaki szülői értekezleten találkoznak a tanulók 

szüleivel, ahol a tanév munkatervéről, a tanszakukon tervezett szakmai munkáról, a 

várható eseményekről tájékoztatják őket. A szülők számára lehetőség nyílik 

konzultációra, egyben megválasztják az iskola Szülői Tanácsába a tanszak szülői 

küldöttjét. 

Ideje: tanév elején október hónapban, december-január tájékán a félévi meghallgatások 

alkalmával, illetve szükség szerint, amennyiben az események indokolttá teszik (pl. 

iskolai élet előre nem tervezhető eseményeivel, szakmai táborok szervezésével 

kapcsolatos információk) rendkívüli tanszaki és iskolai szülői értekezletek 

összehívására is sor kerülhet. 

Tanszaki hangversenyek  

A tanulók produkcióinak meghallgatásával a teljesítmények megismerése, tájékozódás a 

tanuló munkájáról. 

Művészeti néptánc bemutatók 

A tanulók előadásának megtekintésével tájékozódás a tanszak munkájáról, és az elért 

teljesítményről. 

Művészeti tanszaki kiállítások 

A tanulók munkáiból szervezett kiállítások az elvégzett tanulmányi munkát, a kiállító 

tanulók egyéni és tanszaki fejlődését mutatják be. 

 

II/9. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

9.1. Tanulmányi vizsgák 

Az alapfokú művészetoktatás vizsgáztatási, és félévi meghallgatási rendjét az éves 

munkaterv tartalmazza.  

Minden tanévben egy főtárgyi vizsgát kell tenni a tanév végén május-június hónapokban. 

Tanítványaink félévkor tanszaki hangversenyek formájában adnak számot 

teljesítményeikről szüleiknek. 

„B” tagozatos növendékeink félévenként 2 (összesen 4 alkalommal) hangverseny, vagy 

meghallgatás keretében, közönség és a tanszak tanárai előtt adnak számot 

előmenetelükről. 

A vizsgák beosztását a tanszakvezető/munkaközösség-vezető/ készíti el az intézményvezető 

és az adott tanszak tanáraival történő egyeztetés után.  

A vizsga anyagát, az intézmény helyi tanterve tartalmazza. 
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9.2.  Vizsgák fajtái: 

 Főtárgy vizsga 

 Előképzős szolfézs vizsga 

 „B” tagozatos vizsga 

 Művészeti alapvizsga  

(alapfok 6. évf. után – év végi vizsga - feltétel a továbbhaladáshoz) 

 Művészeti záróvizsga (10. évfolyam befejezése után - év végi vizsga) 

 

9.3. Művészeti alap- és záróvizsga 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen 
a tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben 
az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

 9.4. Összevont beszámoló 

 
A tanév végén - rendkívüli előrehaladás esetén - a szaktanár és a tanszakvezető tanár 
együttes javaslata alapján – az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló két, 
esetleg több osztály anyagából összevont beszámoló vizsgát tehessen. 
A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb évfolyam anyagából kell 
összeállítani. A kötelező tantárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az 
osztályzatot megállapítani.  
Összevont beszámolót a hangszeres beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató által 
megadott időben lehet tartani.  
A tanulóknak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérniük.  
A kérelmet kötelező tantárgy esetében legkésőbb december 10-ig, főtárgy esetében 
április 10-ig lehet az igazgatóhoz benyújtani. 
 

9.5. Felsőbb osztályba lépés 
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A művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző 
osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította 
meg. 
Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba sorolása szolfézs, illetve a főtárgy 
esetében eltérhet egymástól.  
Ezt a bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb 
osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni. 
 

9.6. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 
 

Az a tanuló, aki /betegség, sok hiányzás miatt/ osztálya tantervi anyagát nem tudja 
elvégezni, az igazgató engedélyével a következő tanévben ugyanannak az osztálynak a 
tanulójaként folytathatja tanulmányait.  
Az intézményvezető a főtárgy tanár véleménye alapján dönt.  
Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. /NO/ 
A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 
Osztályfolytatásra az alapfokú művészeti oktatásban, művészeti áganként egy 
alkalommal van lehetőség. 
 

9.7. Intézményi munkarend 
 
A tanév beosztása 
-  A tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 
-  A tanév rendjéről évenként az Emberi Erőforrás Minisztériuma rendelkezik. 
- Kötelezően előírt óraszám: főtárgy, kötelezőtárgy (szolfézs), kötelezően választható 
tárgy (zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus) évi 66 óra. 
-  Rendszeres nevelőtestületi értekezletek: 

 Tanévnyitó értekezlet. 
 Osztályozó értekezlet/félévenként. 
 Nevelőtestületi értekezlet/félévenként 
 Nevelési értekezlet a tanévben két alkalommal. 

 
A tanítás rendje 

 A tanítás helye a művészeti iskola székhely-épületében, valamint a feladat-ellátási 
helyek épületeinek az erre a célra kijelölt tantermeiben van. 

 A tanulók óráit igyekszünk úgy beosztani, hogy azok ne ütközzenek a közismereti 
iskolájuk tanítási óráival. 

 Az egyéni órákat lehetőség szerint a kötelező tárgyakhoz kapcsolódva próbáljuk 
beosztani. 

 Törekszünk arra, hogy a tanulók órái hetenként 2-3 napra legyenek beosztva. 
 A tanulók a művészeti iskolában óráik megkezdése előtt 5-10 perccel előbb 

jelenjenek meg. 
 A csoportos órák között 15 perces szünetet lehet tartani. 
 A hangszeres órákat szünetek közbeiktatása nélkül is be lehet osztani.  
 A magasabb évfolyamos tanulók esetében a hangszeres órákat össze lehet vonni, 

a 2x30 perces foglalkozást egymás után meg lehet tartani. 
 A „B” tagozatosok óráit nem lehet összevonni. 
 A tanítási órák hétfőtől-szombatig szervezhetők, mivel kevés a tantermek száma.   
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 A csoportos órák időtartama heti 2x45 perc, a hangszeres óráké „A” tagozaton 
2x30 perc, „B” tagozaton 2x45 perc. 

 A korrepeticiós foglalkozások ideje 5-10-15-20 perc (tanszakok tantárgyaitól, 
évfolyamoktól és tagozatoktól függően), hetenként egyszer. 

 Az órarendi órákon kívül tanítási órának számít, ezért a főtárgyi és az e-naplóban 
jelölni kell: 

- tanszaki meghallgatások 
- tanévvégi beszámolók (vizsgák) 
- hangversenyeken való szereplések, 
- Hangverseny látogatások,  
- közös órák 

 A megtartott főtárgyi és kötelező órákat a rendszeresített és e-naplóban vezetni 
kell.  

 A tájékoztató füzetek napra készen tükrözik a tanulók főtárgyi és kötelező 
óráinak időpontját. 

 Az ideiglenes óracseréket az igazgatónál előre be kell jelenteni. 
 Az órarendben történt változásokat 48 órán belül jelenteni kell. 

 
Osztály- és csoportlétszámok 
/4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez/  
 

Intézménytípus/Oktatási 
forma 

Osztály- és csoportlétszámok 
minimum maximum átlag 

Zeneművészeti ág 6 15 8 
Táncművészeti ág 10 24 18 

Képző- és iparművészeti ág 8 20 10 
 

 A minimum létszám alá csökkent csoportokat azonos évfolyamokon illetve a mellette 

lévő másik évfolyammal össze kell vonni. 

 Kivételes esetben /tehetséggondozás esetén/ a 6 főnél kevesebb létszámú csoport is 

oktatható 

 A maximum létszám feletti csoportokat bontani kell. 

 

Versenyeken, találkozókon való részvétel 
− Megyei, regionális és országos versenyeken, fesztiválokon, találkozókon (hangszeres, 

elméleti, népzenei, néptánc és képzőművészeti) lehetőség szerint igyekszünk részt 

venni.  

− A felmerülő költségek az intézményt terhelik.  

− A versenyeket az éves munkatervben szerepeltetni kell. 

− Az előre nem ismert, évközben meghirdetett megmérettetésekre való jelentkezéseket a 

fenntartóval egyeztetni kell. 

− Díjazás esetén a tanuló és a felkészítő, közreműködő tanár intézményi elismerésben 

részesül.  

 
 

II/10.  A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 
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A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, és jelentkezés alapján 

történik. Felvételi korhatár: 6 évtől 22 éves korig.  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön 

jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskola 

igazgatója határozza meg.  

A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal korábban – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. (intézmény 

hirdetőtáblája, weblapja, helyi újság és TV)  

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 10. § (3) bekezdése 

kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten 

tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt. Ennek figyelembe vételével alapfokú művészeti 

iskolánkban nincs szakmai felvételi megmérettetés. Az első tanév végeztével 

önszelekció útján történhet módosulás. 

 

10.1. A belépés feltételei 
 

A belépés feltételeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23.§ 1-2. bekezdése 

szabályozza. 

A tanulói jogviszony új tanulóknál következően az új tanévre történő beiratkozással és 
térítési díj befizetésével jön létre. A régi tanulók következő tanévre történő 
regisztrációjának feltétele, hogy a tanuló az előző tanévet eredményesen befejezte és a 
tanulmányi eredményéről bizonyítványt kapott. 
 
A tanulói jogviszony megszűnik: 
 

 Ha a tanuló a térítési díjat/tandíjat nem fizeti be a befizetési időszak végéig.  
 Ha a tanév/első illetve második félévének 10. napjáig nem regisztrálja a 

tanulmányok folytatását. 
 Amennyiben a szülő írásosan bejelenti (18 éven aluli tanuló esetében) a tanuló 

kimaradását. 
 18 éven felüli tanulók maguk kötelesek írásban bejelenteni a kimaradást. 

 

II/11. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ 
ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 
 A 11/1994. MKM. rendelet alapján a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzéke. /Melléklet/ 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola épületei, létesítményei: 
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A zeneművészet - egyéni és csoportos - hangszeres óráinak megtartására az 

iskola székhelyén, 14 tanterem áll rendelkezésre 

Kezdő szolfézs csoportok órái – a könnyebbség és a rugalmasabb időbeosztás 

kedvéért - minden általános iskolában, helyben is megvalósul. 

 

A táncoktatást az általános iskolák intézményeinek tornatermében, a Dorogi 

Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színháztermében tudjuk 

megoldani. 

 

A képző-, és iparművészeti tanszakok oktatása az általános iskolák 

szaktantermeiben történik.  

 

A színjáték tanszak óráinak megtartására az általános iskolák külön tantermeiben 

van lehetőség. /jelenleg szünetel/ 
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I I I .  HELY I  TA N TE RV  
 

A L A P F O K Ú  M Ű V É S Z E T O K T A T Á S  

 
Intézményünk a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló rendelet 

alapján működik. Módosítás: 32/1999. (VIII.18.) OM rendelet. 

 

 - Az 1. melléklet szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését 

megelőzően - folytatott képzések kifutó rendszerben (a régi tantervek szerint) 

folytathatók oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt 

legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 - A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletet, első alkalommal 

a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben (2011. 

szeptember 1-től) kell alkalmazni. 

 

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás keretében folyó művészeti 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. 

1.  A zeneművészeti ág/Klasszikus zene 

A zeneművészeti ágazaton a zenei képzést a szolfézs és a hangszeres előképző vezeti be. 

Ez alatt a tanulók megismerkednek a zenei alapfogalmakkal, írás-olvasással. A szolfézs 

előképzősöket tehetségükhöz és alkatukhoz megfelelő hangszerre irányítjuk. A 

hangszeres növendékek „A” és „B” tagozaton tanulhatnak. 

Az „A” tagozat feladata az amatőr nevelés, a zenét szerető és értő, bizonyos hangszeres 

tudással rendelkező hangverseny-látogató közönség nevelése. 

A „B” tagozaton az arra rátermett, kiváló tehetségű, zenei pályára készülő növendékek 

tanulnak. Az erre alkalmasnak tartott zeneiskolai tanulókat általában a második 

évfolyamtól javasoljuk, irányítjuk „B” tagozatra, a szülők egyetértésével.  

A „B” tagozatosok nevelése, szakmai utánpótlást jelent a zeneművészeti 

szakközépiskolák, szakgimnáziumok számára. 
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A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI/ kifutó rendszerben 

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

szaxofon, ütő, gitár, zongora, orgona, hegedű, gordonka. 

Vokális tanszak: magánének 

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

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus 

Egyéb tanszak: kamarazene 

 „A” tagozaton 

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

harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka)  

 (1)+4+4 évfolyam (brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona) 

 (1)+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe 

tett számjegyek az előképző és a hangszeres előtanulmányokat jelölik. 

 „B” tagozaton 

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

harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, zongora, hegedű, 

gordonka) 

 (1+1)+3+4 évfolyam (brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló) 

 (1+1)+5 évfolyam (magánének) 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második 

évfolyamától javasolt irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam 

számainak, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

„A” tagozaton 

 (2)+6+4 évfolyam (szolfézs) 

 (2+4) 2+4 évfolyam (zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene) 

 

A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően 

választható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok 

elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 
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„B” tagozaton 

 3+4 évfolyam (szolfézs) 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 

jelentik, a kamarazene főtanszak számjegye a továbbképző évfolyamszámát jelöli. „B” 

tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok második évfolyamától 

javasolt irányítani. 

Óraterv 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tárgy 

      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 adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

 

Főtárgy: 

 hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 

 elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

Kötelező tárgy: 

 szolfézs 

 zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

 Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer 

kamarazene tanszakon) 

Kötelezően választható tárgy: 

 elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom 

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

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 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. 
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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 tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra 

értendő. 

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

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

 évfolyamig 5 perc 

 2–3. évfolyamon 10 perc 

 évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

 1–2. évfolyamon 10 perc  

 3–4. évfolyamon 15 perc 

 évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig  

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

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

 hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

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

Zenekar: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 
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 „A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

 Ek 1-2. és 1. évfolyamig 5 perc 

 2-3. évfolyam 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

 2. évfolyam 15 perc 

 3-4. évfolyam 20 perc 

 5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszakon 

Teljes képzési időben minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

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

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

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

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

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

Zenekar: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott 

tanítási óráin részt vehet. 
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NÉPZENE 
 

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI  
 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 
lehetőséget ad népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok 
átadására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés 
formáinak kialakítására, a klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus 
kapcsolatának kiteljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai 
kisebbségi közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek 
hagyományos zenei megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a 
hagyományos kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az 
alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, 
megalapozza az általános zenei műveltséget. 
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos 
kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, 
lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 
készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai 
érzékenység alakítására.  
Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket 
– megismerteti a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és 
harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció 
értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző 
zenei műfajok sajátosságait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és 
intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra.  
A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően 
közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes 
együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez 
gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, 
közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a 
kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 
Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 
Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 
Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 
Vokális tanszak: népi ének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a 
hangszeres és vokális társas-zenét), népi zenekar 
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Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  

 „A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második 
hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 
Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi 
ének, kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene 
tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongorakíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 
tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor 
helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 
 

Óraterv 

Tantárgy 
Évfolyamok 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy  

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

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

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, 
duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, 
népi ének, 
(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,  
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző 
évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 
tanuló más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 
tanítási óráin részt vehet.  

 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig 
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 
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Zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 
Egyéni tantárgy: 2x30 perc 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 
tantárgy. 
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
 
„B” tagozat 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 
Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, 
kamarazene, zenekar 
Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongorakíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 
tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 

Óraterv 

 

Tantárgy 
Évfolyamok 

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

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy  

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 
tantárgy 

(0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:   

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, 
duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, 
népi ének 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni tantárgy: minimum 1x30 perc  
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 
Egyéni tantárgy minimum 1x30 perc  
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
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A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz 
előképzettség nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a 
tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja 
ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 
tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira  
– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, 
előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, 
esztétikai érzékenység.  
– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva 
az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 
jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 
táncciklusok szerkesztéséhez. 
– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  
– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  
 
Személyes kompetencia:  

– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, 
elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, 
önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű 
elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, 
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 

 

Társas kompetencia:  

– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 
irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 
formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 
részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, 
ének–, tánckíséret, táncház). 

 
Módszertani kompetencia:  

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 
gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 
kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az 
értékmegőrzés formáinak kialakítására. 
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– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 
dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 
hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 
megismertetése. 
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a 
zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 
egyéniségeinek megismertetése.  
– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt 
élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–
egyéniségeinek megismertetése.  
– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 
szórakoztató zene iránt. 
– A tanulók zenei ízlésének formálása. 
– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött 
vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, 
egységes szemléletű feldolgozására.  
– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 
felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, 
fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtő utakon való részvételre 
ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
– Tehetséggondozás. 
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett, 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 

 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsga tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen 
a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú 
vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 
bízza meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
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Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 
programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán 
az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
 
Alapvizsga tantárgyai 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között.  
A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  
 
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, 
vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy 
népzenei ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs, 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 
 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
 Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
Záróvizsga tantárgyai 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az 
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között.  
A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  
 
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
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Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
 
Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 
szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az 
iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól 
az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – 
az adott tanévben döntőbe került.  
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 
felmentés adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 
külön – külön osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 
úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, 
a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 
előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 
elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE  
 

CÉLRENDSZER ÉS FUNKCIÓ: 
 

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. 
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A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására a digitális 
technika modern eszközeivel. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges készségek 
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 
tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 
ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 
gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA: 
 
Tanszakok és tantárgyak 
Billentyűs tanszak tantárgyai: szintetizátor–keyboard,  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene 
 
Hangszeres tantárgyak – egyéni képzés 
 
„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: szintetizátor–keyboard 
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező * 
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, 
kamarazene, második hangszer, magánének 
Választható tantárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene, 
második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene tantervi 
programjainak tantárgyai 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 
évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet 
felvenni. 
 
Óraterv  
Tantárgy évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 
(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(0–
2) 

(0–
2) 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4– (4– 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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6) 6) 
 
A képzés évfolyamainak számai: 
(2)+6+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard  
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 
évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: 5 – 10. évfolyamig 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 
(kamarazene: 2– 8 fő) 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 
tantárgy. 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (kamarazene: 2– 8 fő) 
 
„B” TAGOZAT 
 
Főtárgy: szintetizátor–keyboard 
Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon szolfézs, 
vagy zeneelmélet 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 
Választható tantárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene, 
második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene tantervi 
programjainak tantárgyai 
 
Óraterv  
 
Tantárgy évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 
(1) 2 (1) (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) 
(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

  
  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 
tantárgy 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

(0–
2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

(4–
6) 

5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 
A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+2)+4+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard, 
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„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard főtárgynál az alapfok harmadik 
évfolyamától javasolt irányítani.  
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: „B” tagozaton a 12. évfolyam végéig 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
 (kamarazene: 2– 8 fő) 
 

Korrepetíció (zongorakíséret)  
(heti perc) 

TANSZAKOK 
 „A” tagozat 

EK ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon, fagott, 

trombita, kürt, harsona, 

tenorkürt-baritonkürt, tuba, 

ütő, hegedű, gordonka 

5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 

 

magánének 
- (20) 20 20 20 20 20 20 - - - - 

TANSZAKOK 
„B” tagozat 

 ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

furulya, fuvola, klarinét, 

szaxofon, fagott, 

trombita, kürt, harsona, 

tenorkürt-baritonkürt, tuba, 

ütő, hegedű, gordonka 

   10 15 15 20 20 20 20 20 20 

magánének   - 30 30 30 30 30 - - - - 
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Az alapfokú művészetoktatás kottaanyagainak, tankönyveinek 

kiválasztási elvei 

A tanulók magas tudásszintjének eléréséhez nélkülözhetetlen az igényes tankönyv és 
kottaanyag kiválasztása.  A zeneművészeti ágazaton a kottaanyag kiválasztásának 
alapvető szempontja, hogy a zenei anyag maximálisan segítse a növendék 
hangszerjátékának fejlődését. 
A játszott anyagnak tartalmaznia kell a gyermek korához igazodó, és a már meglévő 
tudásszintjére épülő technikai, előadásbeli és stiláris elemeket. A tantervi programok 
minden hangszer minden évfolyamára tartalmazzák a javasolt felhasználható irodalmat, 
melyből a tanár a növendék adottságainak megfelelően választhat.  
Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a választott kották elérhető 
áron beszerezhetők legyenek. Az elméleti tantárgyak kotta- és tankönyvválasztásánál 
szintén a tantervi programok az irányadóak. 
Minden művészeti ág tanításánál alapvető követelmény, hogy a tankönyveket, 
segédanyagokat metodikailag következetesen építkezve, a növendék életkori 
sajátosságaihoz igazodva válasszuk meg, figyelembe véve, hogy az a szülőknek ne 
jelentsen indokolatlan anyagi terhet. 
Néptánc tanszakon évente új koreográfiák, ruhák, cipők vásárlása.  
Zeneművészeti ágban iskolai használati könyvek, kották, partitúrák beszerzése.  
Képzőművészeti tanszakon a szükséges eszközök, anyagok biztosítása. 

Színjáték tanszakon színházlátogatás, eszközök, jelmezek biztosítása. 
 

2. A táncművészeti ág 
 

NÉPTÁNC  
 
AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a 
kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok 
kialakításában. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és 
újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány 
sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás tantervében.  
A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely 
egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt 
kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos 
hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód változás 
következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, 
amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött 
formákban történő megjelenítésére.  
Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely 
végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus 
számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti 
átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a 
képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, 
képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás 
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kereteit, lehetőségét.  
A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek 
függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere.  Lehetővé teszi 
mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű 
gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a 
személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését 
 
 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 
 
Főtárgy: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
Folklórismeret 
Tánctörténet 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
 
Óraterv 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 

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

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 
Kötelező 
tantárgy 

    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

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

MODERN-KORTÁRS TÁNC TANSZAK 

A modern-kortárstánc tanszak célja, a modern- és kortárstánc technikák 
megismertetése az előírt tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, 
kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakítása.  

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 év 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

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   
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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 

A tanszak tantárgyai 

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

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

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

alapján választhatnak. 

Kötelező tantárgyak: 

Modern tánc 

– Táncelőkészítő gimnasztika 
– Esztétikus testképzés 
– Jazz-technika 
– Graham-technika 
– Limón-technika 
– Kontakt-technika 
– Modern jazz-technika 
– Improvizáció 
– Kompozíció 
– Tánctörténet 

 

3. A színművészeti ág  

Célunk, hogy művészeti tevékenység révén neveljünk. Váljék a gyerek nyitottá, 

legyen elégedett, és merje vállalni önmagát. Saját választása alapján tanárai segítsége 

mellett olyan tevékenységet folytasson a művészetek területén, ami érdekli, amit 

szívesen végez, amihez tehetsége van.  

A tanszak célja: a konkrét szakmai, tantervi követelmények megtanítása, 

drámapedagógiai szemléletformálás, látás kialakítása, alapismeretek megtanítása, 

esztétikai érzék, fogékonyság alakítása, gyakorlati megvalósítása, önismeret, 

társismeret alakítása – a közösségben való együttműködés fejlesztése. Az egyes drámai 

munkaformák megismertetése, használata lehetővé teszi a nehezen megfogalmazható 

gondolatok, érzelmek kifejezését, a meglévő ismeretek alkalmazását. 
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Fontosnak tartjuk, hogy évente egy alkalommal minden csoport szerepeljen. A 

szereplés a jó felkészülés után örömöt, sikerélményt ad, boldoggá tesz, városi 

előadásokra, gálákra, rendezvényekre is felkészít. 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

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. 

Főtárgy 

Drámajáték 

Színjáték 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 3 3 

Kötelező tantárgyak 

Beszédgyakorlatok 

Mozgásgyakorlatok 

  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

  

Kötelezően választható 

tantárgyak   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható 

tantárgyak (2) (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 22-(4) 2-(4) 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Megjegyzés: a fenti táblázat Összesen rovatában az első számok a minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő dőlt számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak. 

A képzés tantárgyai 

Főtárgy: 

 drámajáték (2) + (1–6. évfolyam), 

 színjáték (7–10. évfolyam). 

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

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

(technikai) képzés. 

Kötelező tantárgyak: 

 beszédgyakorlatok (1–8. évfolyam), 

 mozgásgyakorlatok (1–8. évfolyam). 

Kötelezően választható tantárgyak 
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Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs 

választási kötelezettség (az alábbi tantárgyak – természetesen – választhatók). 

 vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható), 

 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). 

4. A képző- és iparművészeti ág 

A 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 tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és 

környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai 

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

elképzelések, tapasztalati vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára is. 

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág 

tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet 

finomításához, tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, 

hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre 

tudatosabban szelektált vizuális információkat.  

Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és 

önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget 

nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – 

alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program 

bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, 

anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek 

gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–

motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, 

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 

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

iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati 

képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való 
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jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók 

személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint 

a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve 

gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág 

műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, 

hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

 tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, 

feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, 

komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből 

származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

 feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült 

foglalkozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

 alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni 

látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és 

problémamegoldás képessége, 

 komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a 

népművészeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb 

művészeti ágak között, 

 folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen 

kapcsolódó, egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

 kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, 

bátorság, lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, 

sorrendmódosítás, 

 interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi 

kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

 tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre 

szabott feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

 szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és 

önállóság fejlesztése. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
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Tanszakok és tantárgyak 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3-10. évfolyam) 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  

Fotó és film tanszak - Fotó és film műhelygyakorlat 

Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat  

Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3-10 évfolyam) 

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a 

tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves 

tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. 

Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, 

gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását 

és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai 

munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és 

iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A 
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tanuló a helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és 

képességének megfelelően választ. 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        
Kötelezően 
választható tantárgy 

    2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

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 fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális 

óraszámra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális 

teljesítéséhez szükséges időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 

elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

A főtárgyak képzési ideje:  

 
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  

3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam:  

Fém– és zománcműves műhelygyakorlat,  

Fotó és film műhelygyakorlat,  

Grafika és festészet műhelygyakorlat,  

Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat,  

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat,  

Textil– és bőrműves műhelygyakorlat 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 

A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a 

személyiség fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó 
élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma 
megoldást.  
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Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 
Szakmai kompetenciák  
 
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 

Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 
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Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 

Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 

 

III/1. INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÁGAK, 
TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK /JELENLEG/ 

 
 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
Klasszikus zene 
 
Főtárgyak: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
Billentyűs tanszak tantárgya: zongora 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 
Vokális tanszak tantárgya: magánének  
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-előképző, szolfézs, zenetörténet-
zeneirodalom, zeneelmélet 
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene (továbbképző évfolyamtól) 
Kötelező tantárgyak: szolfézs kötelező (4. évfolyamig),  
szolfézs kötelező ”B” tagozaton végig,  
zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet (5. évfolyamtól)  
zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) tanult hangszer (kamarazene főtárgynál)  
Kötelezően választható tantárgyak 5. évfolyamtól: szolfézs, vagy zenetörténet-
zeneirodalom, vagy zeneelmélet, vagy kamarazene, vagy zenekar, vagy kórus. 
Választható tantárgyak: a klasszikus zene tantárgyai, valamint a népzene 
 
 

Népzene  
 
Főtárgyak: 
Vonós és tekerő tanszak tantárgya: népi hegedű 
Pengetős tanszak tantárgya: koboz                                
Vokális tanszak tantárgya: népi ének 
Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene (5. évfolyamtól) 
Kötelező tantárgyak: szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy szolfézs  („B” tagozaton 
végig) zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól)                     
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs (5. évfolyamtól), vagy népi kamarazene, 
zenekar (5. évfolyamtól), vagy hangszeres, vagy vokális tárgy. 
Választható tantárgyak: a népzene tantárgyai, illetve a klasszikus zene, és 
elektroakusztikus zene tantárgyai. 
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TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 

Néptánc  
 
Főtárgy 
Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:  
Népzenei alapismeretek (1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyamon), 
Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyamon) 

 
 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 
Főtárgyak az 1–2. előképző + 1–3. alapfokú évfolyamban 
Képzőművészeti tanszak: Vizuális alapozó gyakorlatok (1–2. előképző évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgyak a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak: Grafika és festészet műhelygyakorlat           
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III/2. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉS 
SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

A művészeti ágakban az alábbi szempontok szerint értékeljük a tanulók tudását, 

szorgalmát: évközi, órai munkában nyújtott aktivitás és teljesítmény, kitartás, 

szorgalom, valamint meghatározott időre (határidőre) megtanult (elkészített) mű 

(alkotás) előadása (kiállítás).  

 

Zeneművészeti ágazaton 

a) A tanulók teljesítményének értékelése  

/egyik formája a hangversenyeken való részvétel, másik a vizsgákon való 

szereplés/ 

Alapkövetelmény a művészetoktatás hangszeres tanszakain, hogy a növendék legyen 

képes a zenei anyagot: 

 életkora és egyéni képességei 

 készsége szintjén 

 kotta- és stílus hűen, értelmesen tagolva 

 a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni. 

A növendékek produkciója tükrözi a gyermek képességeit és a tanár munkájának 

eredményességét egyaránt. Ezáltal képet kapunk a tanszakokon folyó oktatásról, a 

tanulók fejlődéséről. 

b) A tanulók értékelésének és minősítésének formái 

Az értékelés formái félévenként minden egyes tagozaton: 

 félévenként (félévkor és év végén) 

 osztályzattal  

A felsőbb osztályba lépő tanuló tudását, szorgalmát minősíteni és értékelni kell, 

figyelembe véve a tanuló képességeit és készségeit, nem mellőzve az értékelés 

motiváló tényezőjét sem. 

Minden művészeti ág, valamennyi évfolyamában - az előképzőtől a továbbképző 

befejezéséig- a tudás és szorgalom értékelése ötfokozatú jegy valamelyikével 

történik.  

c) A tantárgyi érdemjegyek tartalmi értékelése 

5 (jeles): az osztálynak megfelelő fejlettségű tudással végezte el a teljes anyagot, 

muzikális, kiegyensúlyozott fejlődést mutat, fogékony érdeklődésű feladatai iránt, 
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szép hangon, biztonsággal játszik, szerepléseken megbízható produkciót nyújt, 

aktívan közreműködik a rendezvényeken. 

4 (jó): változóan fejlődő teljesítménnyel végezte el osztálya anyagának 80 %-át, 

kevésbé fogékony érdeklődésű, muzikalitása nem önmagából, hanem tanára 

ráhatásából fakad, biztonsága nem 100 %-os, szerepléseken jó produkciót nyújt, 

számítani lehet aktív közreműködésére a rendezvényeken. 

3 (közepes): lassú, változó fejlődést mutat, osztálya minimum követelményét végezte 

el, nem muzikális, de szívós tanári munkával tisztességes, becsületes, de nem 

tehetséges produkciót nyújt, szerepléseken megbízhatatlan, aktív közreműködésére 

nem lehet számítani, nem jól játszik és nem jó hallgatni.  

Ez a jegy a próbaidő lehetőségét biztosítja. 

Ha nem mutat javulást, akkor el kell tanácsolni. 

2 (elégséges): nem mutat fejlődést, osztálya minimum követelményét sem képes 

elvégezni, szerepléseken csak kudarcot vall, nem hajlandó a tanárral sem 

együttműködni. 

Ez a növendék az, akit szülei erőltetnek gyermeke akarata és képessége ellenére a 

zene és egyéb művészetek hiábavaló tanulására.  

Próbaidő nélkül el kell tanácsolni, a szülővel megbeszélve gyermeke 

alkalmatlanságát e pálya iránt. 

1 (elégtelen): az évfolyam előírt anyagát nem végezte el. 

 

d) A szorgalomjegyek tartalmi értékelése 

5 (példás): folyamatosan kiemelkedő munkát végez, szorgalmában példamutató 

4 (jó): munkájában képességeinek megfelelően jól teljesít, megbízható, rendszeresen 

készül fel az órákra. 

3 (változó): tanulmányi eredménye jelentősen elmarad képességeitől, munkájában 

csak időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak figyelmezetésre és erős tanári 

ráhatással végzi el. 

2 (hanyag): rendszeresen nem készül az órákra, megbízhatatlan, figyelmezetésre sem 

végzi el feladatait. 

A tudás jegyek a térítési díj és tandíj megállapítása szempontjának kiszámítási alapját 

képezik. 

A szorgalom jegyek a térítési díj és tandíj megállapítása szempontjából nem 

számítanak bele a tanulmányi átlag kiszámításába 
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e) A tanulók tudásszintjének időszakos mérése intézményi szinten 

 

A növendékek tudásszintjének időszakos mérése – a nevelőtestület véleménye 

alapján – meghatározott évfolyamokon történik. Fontos szempont az osztályok 

kiválasztásánál az a tény, hogy olyan évfolyamot válasszunk, amikor a megalapozó 

tudásszintet, egy nagyobb váltást igénylő, magasabb szintű követelmény követ. 

A képzés sajátosságaiból adódóan az előképző osztályok elvégzése után, a 3. osztály 

végén szintfelmérés történik.  

A növendék az alapfok végén művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam 

elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. 

Az előképző osztályok sikeres elvégzése után a tanulók tudásszintjének és 

képességeinek felmérése után a növendékeket a hangszeres osztályok 

megkezdésére, folytatására vagy más tanszakra irányítjuk. 

A hangszeres 4. osztályok anyaga már magasabb tudásszintet követel, ez indokolja, 

hogy a 3. osztály végén fokozott figyelmet fordítsunk az addig elsajátított ismeretek 

készséggé válásának megfigyelésére. A követelményszint alatt teljesítő tanulóknak 

lehetőséget adunk osztályának folytatására, vagy átirányítjuk más tanszakra. 

Az alapfokú osztályok összefoglaló-befejező vizsgája az eddigi tanulmányok lezárását 

és egyben a továbbképző osztályokba lépés lehetőségét jelenti. 

Az utolsó továbbképző osztály végén záróvizsgát tehet, mely koncertszerű előadás 

formájában történik. 

 

A táncművészeti ágazaton - Néptánc 

 az egyes táncok sajátosságainak megfelelő bemutatása 

 az egyes táncok stílusos, korhű, a kornak megfelelő előadása 

 lépésanyag és motívumok stílusos bemutatása, megfelelő kivitelezése 

 fizikai állóképesség fejlődése 

 térformák pontos és helyes bemutatása (tér-ritmus-dinamika) 

 harmonikus, koordinált bemutatás 

 kapcsolatteremtés 

 kreativitás és improvizációs készség 

 a párral táncolás technikájának biztonságos elsajátítása 

 a néptáncokhoz tartozó dalok ismerete 
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A színművészeti ágazaton - Drámajáték 

A 3. évfolyamtól kezdődően a tanulók értékelése a következőkből tevődhet össze: 

 a főtárgyat irányító tanár (ok) folyamatos szóbeli értékelése 

 a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés 

 a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató 

A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyait irányító tanár(ok) irányításával 

olyan csoportos és egyéni kreatív gyakorlatokat végezhetnek, amelyek kapcsolódnak az 

év során tanultakhoz, illetve elvárják és lehetővé teszik az elsajátított ismeretek és 

készségek kreatív alkalmazását. 

A tanszaki bemutató végén javasolt, hogy a tanár szóban is értékelje az egyes 

tanulók egész éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, 

ismeretszintjét, képességeinek fejlődési ívét is. 

Folyamatos, kifejtett szóbeli értékeléssel kell segíteni és ösztönözni a tanulókat, 

hogy megismerjék, elemezzék és helyesen értékeljék beszélő környezetüket és 

önmagukat; továbbá, hogy törekedjenek a képességeik szerinti legjobb beszédállapot 

elérésére és megőrzésére. 

(A tanévek végén az osztályzat és a szóbeli értékelés mellé ajánlott egy 

állapotfelmérő lapot is a tanulók kezébe adni.) 

Művészeti tárgyakra (általában) jellemzően az évközi értékelési differenciáltan 

végezzük el: az életkori sajátosságoknak és az adott évfolyam részkövetelményeinek 

megfelelően, továbbá a műfaji sajátosságoknak való megfeleltetés mellett vegyünk 

figyelembe az egyén és a közösség önmagához, adottságaihoz, korábbi eredményeihez 

képest nyújtott teljesítményét, fejlődését, haladását. 

A színházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése optimális 

esetben a tanulók és a tanár közös tevékenysége; ennek része az egyén önértékelése, a 

társak véleménynyilvánítása egymás munkájáról – az értékelés így szolgálhatja 

leginkább a munka folyamatosságát és fejlődését. 

Az évközi értékeléseknél a lehetőségekhez mérten gyakran válasszuk a kifejtett 

szöveges (szóbeli, estenként írásos) formát.  

 

A képző- és iparművészeti ágazaton – Grafika és festészet 

 évközi munka és az év végi záró kiállításra készített önálló alkotás 

 órai teljesítmény, a kapott feladat megvalósítása, aktivitás 

 szakmai nyelv elsajátítása 

 anyagkezelés - technika - kivitelezés 

 témaválasztás - ötletesség - eredetiség 

 egy-egy feladatcsoport lezárásakor értékelhető az arra készített alkotás tartalmi 

formai és technikai kivitelezése 
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A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló 

műalkotás-elemzéseknél, illetve a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való 

aktivitása. 

Az alapfok és továbbképző (1-10.) évfolyamain a minősítés osztályzással történik 

(jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen). 

A tanulók munkáját a tanév közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

Adjunk lehetőséget a feladathoz kapcsolódó oldott beszélgetésre, konzultációra. 

Az évközi munka beszámoltatása – az elmélet esetében – szóban vagy írásban 

történjék, félévenként legalább egyszer. 

A gyakorlat számonkérése az adott feladatcsoport végeztével történjék, melyet 

célszerű a soron következő téma elindításával összekapcsolni. 

Az értékelésnél ösztönözzük a tanulók megnyilatkoztatásait saját, illetve társaik 

munkájáról. Ezt a tanár véleményalkotásában indokokkal alátámasztva erősítse, vagy 

cáfolja meg. 

A tanulók elméleti tudását, valamint gyakorlati munkáját félévkor az 

ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5 osztályzatok valamelyikével kell értékelni. 

Felsőbb évfolyamba csak olyan tanuló léphet, aki a tanévet eredményesen 

teljesítette. 

Biztosítani kell a minél szabadabb megnyilatkozást, akár szóban, akár a kész 

munkát illetően. 

A tanulók tudását, teljesítményét, valamint gyakorlati munkáját félévkor az 

ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5 osztályzatok valamelyikével kell értékelni. 

A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, valamint a 

feladatok határidőre történő igényes elkészítése. 

 

 

III/3. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA 

 

3.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az alapfokú 

művészeti oktatásban 

A továbbképző osztályba lépésre az alapfok sikeres elvégzését igazoló 

bizonyítvány, valamint az alapfokú vizsga letétele jogosít. 

 

A zeneművészeti ágban legyen képes szóló, kamarazenei és zenekari anyag 

önálló, stílusos, színvonalas feldolgozására. 
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A táncművészeti ágban legyen képes a tanult tananyag stílusos, harmonikus és 

koordinált bemutatására; az évfolyamokon tanult táncok sajátosságainak, a 

térformáknak és a lépésanyagnak pontos és helyes bemutatására. 

 

A színművészeti ágban legyen képes a színjátékon keresztül történő 

önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák 

tevékenységi körének megismerésére.  

 

A képzőművészeti ágban feltétel az önálló kompozíciók alkotása, a 

foglalkozásokon való rendszeres részvétel, valamint a feladatok határidőre történő 

igényes elkészítése. 

 

Az egyes tanszakok évfolyamonkénti minimális vizsgakövetelményeit a tantervi 

programok tartalmazzák. 

Tanulmányai során a növendék – szülői kérelem alapján – két osztály anyagát egy 

év alatt is elvégezheti, vagy indokolt esetben – ha egyébként felsőbb évfolyamra 

léphetne, osztályát folytathatja. Az utóbbi esetben az osztályzat helyére „nem 

osztályozható” bejegyzés kerül, a tanuló szorgalomjegyet kap. 

A tanuló képzési ideje alatt egy alkalommal – a tanulmányi követelmények nem-

teljesítése miatt – évfolyamát megismételheti. 
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IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola nevelői közössége a kötelező intézményi 

dokumentumot a fenntartó által megküldött, az Oktatási Hivatal által készített 

szempontok szerinti felülvizsgálta, a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átdolgozta.  

A 20... … hó …nap megtartott tantestületi értekezleten, a - Nemzeti Köznevelési 

Törvénynek való megfelelésnek – az előterjesztett, módosított pedagógiai programot 

megismerte, megvitatta, véleményezte.  

A felülvizsgált, módosított pedagógiai programot, az intézmény nevelőtestülete szavazás 

után egyhangúan elfogadta. 

 

Püspökladány,  

 

 

 

 ..................................................................   ...................................................................  

 jegyzőkönyv - hitelesítő jegyzőkönyv – hitelesítő 

 

 

 

  ..................................................................  

 intézményvezető 
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2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programot/módosítását a szülői 

szervezet 20... ... hó … nap tartott ülésen megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a 

szülői szervezet véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során. a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Püspökladány,  

 

 

  ...................................................................  

 szülői szervezet képviselője 

 

 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programot/módosítását az 

intézményi tanács 20... ... hó … nap tartott ülésen megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, 

hogy a intézményi tanács véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata 

során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

 

Püspökladány,  

 

 

  ...................................................................  

 intézményi tanács képviselője 
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3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló 

záradék 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai program/módosítását a szülői 

szervezet a 20... év … hó... napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók 

száma és aránya; keltezés; a szülői szervezet elnökének aláírása.) 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a nevelőtestület  

a 20... év, … hó ... napján tartott ülésén elfogadta. 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók 

száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját a mai napon 

jóváhagyom. 

 

Kelt: Püspökladány,  

  ..........................................................................  

 Kovácsné Csuzda Judit 
 intézményvezető 
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4. Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 

 

 

 

Jelen pedagógiai program a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében a fenntartóra/működtetőre többletkötelezettséggel nem jár.  

Aláírásommal tanúsítom, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

fenntartó/működtető döntésre jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

 

 

 

Kelt: Berettyóújfalu,  

 

 

 

  ...................................................................  

 fenntartó képviselője 
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5. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető.  

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. 

Az iskolai honlap internet címe: www.csimisuli.hu 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola 

pedagógusaival előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csimisuli.hu/


PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
77 

 

V. MELLÉKLETEK 

 

1. sz. Melléklet 

 

A zenetanár (hangszeres és csoportos) feladatai, a  

8 kompetencia terület alapján 

 

Egyéni órák 

 

 

Csoportos órák 

 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 

 

Szakterületének megfelelő szaktárgyi tudással rendelkezik 

 

 

Tanítási óráin a tanítási helyzetnek és a tananyagnak megfelelő oktatási módszereket 

taneszközöket alkalmaz. 

 

Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 

 

 

Tanítványait önálló információ szerzésre neveli (könyvtárhasználat, on-line információ 

keresés, előadók és zeneművek tekintetében is). 

 

 

Tanítási óráin, szakmai ismereteken túli információkat is közvetít. 

 

 

Módszereit szakterületének megfelelően válogatja meg. 

 

 

Pedagógiai munkája nem korlátozódik a 

tananyag átadására, hanem egyéni 

beszélgetések, közös órák, hangverseny és 

versenyhelyzetek segítségével alkot objektív 

képet tanítványairól 

 

Pedagógiai munkája nem korlátozódik a 

tananyag átadására, változatos eszközökkel 

alkot objektív képet tanítványairól 

 

A tananyagot gondosan válogatva, egyénre szabottan tervezi. 
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Tanszaki hangversenyekre és egyéb fellépésekre készít fel. 

 

 

Érthetően, az adott életkornak és a tanuló személyiségjegyeinek megfelelően adja át az  

ismereteket. 

 

 

A tervezett és végzett anyag változhat az egyéni haladás és tehetség függvényében. 

 

 

A hangszeres óra épít az elméleti képzés 

tananyagára, rámutat az összefüggésekre. 

 

 

Az elméleti képzés épít a hangszeres órák 

tananyagára. 

 

 

Nyitott a növendékek más forrásból szerzett tudására. 

 

 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók 

 

Pedagógiai munkáját az évfolyamon elvárható tudásszint szerint tervezi, szervezi, 

lehetőséget hagyva a változtatásra, vagy eltérésre, a tanulók készségszintjének és 

haladási tempójának függvényében. 

 

 

Tudatos elméleti, technikai, és zenei fejlesztési gyakorlatokat tervez. 

 

 

Rugalmasan reagál az órán történt eseményekre, az előzetes tervezéstől eltérve. 

 

 

Folyamatosan törekszik a tanulók figyelmének fenntartására, motiválására. 

 

 

Pedagógiai munkáját a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése érdekében tervezi. 

 

 

Csoportos tevékenységek során (zenekar, énekkar, kamarazenei együttesek) fejleszti a 

növendékek együttműködését, felelősség érzetét segítőkészségét. 

 

 

Egyéni órák 

 

 

Csoportos órák 

 

 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
79 

 

 

A szaktanár egyéni belátása szerint oszthatja fel a zenei tanítási órák heti óraszámát, 

alkalmazkodva a tanév elején megszerkesztett közismereti órarendhez. 

 

 

3. A tanulás támogatása 

 

 

A tanítási módszer és tananyag megválasztásában a pedagógus önállóan dönthet. 

 

 

Az életkori sajátosságok és a tanulók aktuális állapotának figyelembevételével a 

pedagógus változtathat előzetes tanítási tervein. 

 

 

Tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

 

Gondoskodik a tanulók otthoni feladatainak kitűzéséről. 

 

 

A hangszeres tanítási órán történő 

bemutatással segíti a tanuló elképzeléseit 

kialakítani a tanulandó darabbal 

kapcsolatban. 

 

 

 

A tanulók otthoni plusz feladatait az órán felmerülő tanulási problémák szerint válogatja. 

 

 

Tanítási óráin bizalommal teli és inspiráló környezetet biztosít. 

 

 

Ösztönzi a tanulókat az IKT eszközök hatékony és kritikus szemléletű használatára, ha 

erre a tanítási környezet lehetőséget ad, példákkal és útmutatással szemléltet.  

 

 

Tanítványait a könyvtárhasználaton keresztül az önálló információszerzésre neveli. 

 

 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt 

történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
80 

 

 

 

Intézményünk sajátos jellegéből adódóan a hangszeres és csoportos órák lehetőséget 

adnak a tanulók értelmi, érzelmi állapotának, személyiségének megismerésére. 

 

 

 

Olyan anyagokat állít össze, amely az oktatáson túl a tanulók nevelését is elősegíti. (A 

zenetanulás olyan értékeket közvetít, amelyek fejlesztik az intelligenciát, hozzájárulnak a 

lelki egyensúly kialakításához, valamint nagymértékben fejlesztik a tanulói 

kompetenciákat.)  

 

 

Az adott készségszinthez alkalmazkodva állítja össze a tervezett éves anyagot. 

 

 

A kiemelkedő, vagy lemaradó tanulókat képességeikhez mérten külön feladattal látja el, 

folyamatosan bátorítja, majd reálisan értékeli. 

 

 

A tanuló önbizalmának erősítésével igyekszik minél pozitívabb eredményt elérni, ezzel 

fejlesztve a tanuló személyiségét. 

 

 

Egyéni órák 

 

 

Csoportos órák 

 

 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, 

integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

 

 

A közösségfejlesztés céljából tanszaki hangversenyeket/ismeretterjesztő előadásokat 

szervez, kamaracsoportokat állít össze, közös órát tart. 

 

 

Tanulóival versenyeken, kurzusokon, szakmai napokon vesz részt, amelyek tapasztalatait 

a tanítási órán a tanulókkal közösen dolgozza fel, alkalmat teremtve ezzel a tanuló önálló 

véleményének megfogalmazására. 

 

 

Egyéni belátása szerint on-line csatornákat hozhat létre a tanulókkal és szülőkkel, ahol 

információkat, tapasztalatokat és zenei felvételeket oszthat meg. 

 

 

Törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, 
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értékeinek megismerésére és tiszteletben tartására. 

 

 

Tanítási óráin, tanítási időn kívül, valamint közösségi oldalakon, diákkal, kollégával és 

szakmával kapcsolatban negatív kijelentéseket nem tesz. 

 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

 

 

Fejleszti pedagógiai módszereit: részt vesz továbbképzéseken/bemutató 

tanításokon/óralátogatásokon. 

 

 

A tantárgy tantervi és szakmai követelményeit a tanulók képességeinek és készségeinek 

figyelembevételével alkalmazza. 

 

 

A tanév folyamán következetesen, folyamatosan és reálisan ellenőriz és értékel. 

 

 

A tanóra folyamán azonnal, szóbeli értékelést ad. 

 

 

A tanulók tudását és előrehaladását a tanév folyamán értékeli (osztályzatok, 

meghallgatások, vizsgák, tanszaki hangversenyek). 

 

 

Az éves munkatervben elfogadott programokban (tervezés, előkészítés, szervezés, 

jelenlét) valamint a szülői értekezleteken részt vesz. 

 

 

Értékelése személyre szóló, fejlesztő, ösztönző, tárgyszerű, reális. 

 

 

A tanulói önértékelést irányított kérdésekkel fejleszti. 

 

Az érdemjegyeket, a tanulói mulasztásokat és az elvégzett tananyagot pontosan 

adminisztrálja. 

 

 

Az alapfokú művészetoktatásban használatos tájékoztató füzetet folyamatosan vezeti.  

 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
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Érthetően, a pedagógiai céloknak megfelelően kommunikál, a szakmai nyelvet helyesen 

használja, és tanítványait is erre ösztönzi. 

 

 

Tanítványaival bizalmas légkört alakít ki, de törekszik a helyes tanár-diák viszony 

megtartására.  

 

 

Egyéni órák 

 

 

Csoportos órák 

 

 

Törekszik az iskolavezetés - zenetanár kollégák – osztályfőnök – szülő kapcsolat 

folyamatos fenntartására. 

 

 

Tudatosan támogatja egyéni és egymás közti kommunikáció fejlődését.  

 

 

Munkaközössége munkájában aktívan részt vesz. 

 

 

Reális önképpel rendelkezik, a kritikákkal szemben elfogadó, megújulásra képes. 

 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

 

Részt vesz a munkaközösségi és tanári megbeszéléseken, értekezleteken és 

konferenciákon. 

 

 

Részt vesz a vizsgabizottságok munkájában. 

 

 

Pedagógia gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 

 

 

Figyelembe veszi a kollégák és növendékek visszajelzéseit. 

 

 

Részt vesz továbbképzéseken/felkészítő módszertani rendezvényeken/bemutató 

tanításokon/kurzusokon. 
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Lehetőség szerint használja a digitális tartalmakat, azokat kritikusan szemléli, alkalmazza. 

 

 

Nyomon követi az új pedagógiai és szakmai módszereket. 

 

 

Felkérésre javaslataival részt vállal az intézmény innovációjában, pályázataiban. 
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2. sz. Melléklet 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK ESZKÖZJEGYZÉKE 

A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS 
KÖVETELMÉNYEI 

I. HELYISÉGEK 
(mind a négy művészeti ághoz)  

Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás 
stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. tanterem székhelyen és telephelyen az 
iskola munkarendje, valamint 
az egyes művészeti ágaknál 
meghatározottak szerint 

 

3. intézményvezetői iroda iskola székhelyén, és azon a 
telephelyen, amelyen 
intézményvezető-helyettes, 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása nem 
kötelező, iskolánként 
(székhelyen, telephelyen) 1 

 

4. intézményvezető-helyettesi 
iroda 

ha az iskolában az 
intézményvezető helyettes 
alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

 

5. tagintézmény-  
intézményegységvezető-
helyettesi iroda 

ha az iskolában a 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettes alkalmazása kötelező, 
iskolánként (székhelyen, 
telephelyen) 1 

 

6. iskolatitkári iroda ha az iskolában az iskolatitkár 
alkalmazása kötelező, 
1 iskolánként (székhelyen) 1 

 

7. nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen) 1  

8. Könyvtár (adattár) iskolánként (székhelyen) 1 a művészeti könyvek, 
segédkönyvek, kották, 
hanglemezek és egyéb hangzó 
anyagok, diafilmek stb. 
elhelyezésére - saját épülettel 
rendelkező intézmény 
esetében. 

9. Kiszolgálóhelyiségek   

10. szertár, raktár (hangszertár, 
jelmeztár) 

iskolánként 1 művészeti áganként biztonsági 
felszereléssel, a 
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hangszerfajtáknak, 
jelmezeknek, díszleteknek, 
színpadi kellékeknek, képző-  
és iparművészeti tárgyaknak, 
anyagoknak biztonságos 
tárolására 

11. aula (előtér, várakozó) iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

porta, várakozóhelyiség és a 
ruhatár funkcióját is betöltheti 

12. porta iskolánként (székhelyen) 1, szükség esetén az előtérben is 
kialakítható 
- saját épülettel rendelkező 
intézmény esetében 

13. személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

alkalmazotti létszám 
figyelembevételével 

14. tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, 
nemenként 1 

tanulói létszám 
figyelembevételével 

15. öltöző, zuhanyzó iskolánként (székhelyen) 
nemenként 
1 

saját épülettel rendelkező 
intézmény esetében 

16. elsősegély helyiség iskolánként 1 lehetőség szerint külön 
helyiségként 

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI 
ÁG RÉSZÉRE 

 
A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. 
tanterem, műterem, tanszaki 
műhelyterem 

(berendezése az egyes 
művészeti ágaknál, 
tanszakoknál ismertetettek 
szerint) 

 

3. 

intézményvezetői és 
intézményvezető-helyettesi, 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető-
helyettesi iroda 

(berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint)  

4. iskolatitkári iroda (berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint) 

 

5. számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

iskolánként 1 felszerelés ügyviteli feladatok ellátásához 

6. nevelőtestületi szoba berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint) 

 

7. könyvtár (berendezése az iskoláknál 
ismertetettek szerint), 

 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Taneszközök   

3. tárgyak, eszközök, 
információhordozók az 
iskola pedagógiai 
programjában előírt 

évfolyamok, tanszakok, 
tantárgyak alapján a tanulói 
létszám figyelembevételével 
oly módon, hogy az iskola 

Az alapfokú művészetoktatás 
tantervi követelményei és a 
pedagógiai programban 
meghatározottak szerint az 
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tananyag feldolgozásához munkarendje szerint minden 
tanuló és csoport 
alkalmazhassa 

iskola által tanított tantárgyak 
esetében 

 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 
(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 

4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI 
 

ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 
 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. egyéni és kiscsoportos órák 
tanterme 

a tanszakok és a tanulók 
létszámának 
figyelembevételével, az iskola 
munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott egyéni 
és kiscsoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

a fúvós és az ütőhangszerek, a 
jazz-zene és az 
elektroakusztikus oktatására 
használt helyiségek 
hangszigetelése, 
valamint az alapvető akusztikai 
szempontok figyelembevétele 
szükséges;  
100 tanulónként min. 4 terem 

4. csoportos órák, együttesek 
tanterme, próbaterme 

a csoport, illetve az együttesek 
létszámának 
figyelembevételével, az iskola 
munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott 
csoportos foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a zenekar, kamarazene, 
énekkar helyiségei közös 
hasznosításúak is lehetnek;  
100 tanulónként min. 2 terem 

5. hangversenyterem 
csatlakozó helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra 
létesített (többcélú hasznosítás 
szempontjai szerint 
kialakított), nagyméretű terem 
is, amennyiben a 
hangversenyterem 
funkciójának megfelel 

6. Helyiségek bútorzata, 
egyéb berendezési tárgyai 
és oktatási eszközei 

  

7. Egyéni órák, kiscsoportos 
órák, tanterme 

  

8. tanári asztal 1  

9. tanári szék 1  

10. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő 
méretben,  
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes 
asztalok;  
gyengénlátóknál szükség 
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szerint egyéni megvilágítási 
lehetőséggel;  
a mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

11. szekrény tantermenként 1  

12. zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy tanteremben 2 
zongora vagy pianínó 

13. zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2 

14. lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a zongora 
(billentyűs) teremben 

15. kottatartó állvány tantermenként 2  

16. metronóm tantermenként 1  

17. CD lejátszó 100 tanulónként 1 Hordozható 

18. álló tükör tantermenként 1 a fúvós, vonós, ütős és 
magánének tanszakok 
termeiben 

19. tanított hangszer, tanulói 
használatra 

az adott hangszert tanulók 
30%-ának megfelelő számban 
iskolánként 

kivéve a zongora, hárfa, orgona, 
valamint a mérete és súlya 
alapján kézi szállításra nem 
alkalmas hangszerek (vonós 
hangszerek esetében 
elsősorban a kisebb méretű 
tanulóhangszerek;  
furulyánál 25 tanulóként 
1 garnitúra) 

20. tanított hangszer hangszerfajtánként 1 tanári használatra 

21. hangszertartozékok tanárok létszáma szerint 1 
garnitúra évente 

húr, vonószőr, nád, stb. 

22. Hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1  

23. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

24. Csoportos órák, együttesek 
tanterme 

  

25. tanári asztal 1  

26. tanári szék 1  

27. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő 
méretben,  
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes 
asztalok;  
gyengénlátóknál 
szükség szerint egyéni 
megvilágítási lehetőséggel;  
a mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

28. ötvonalas tábla, ötvonalas 
nyitható tábla, mágneses 
tábla 

választás szerint 
tantermenként 1 

elméleti, csoportos órák 
helyiségébe 

29. DVD lejátszó, televízió iskolánként   
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(székhelyen és telephelyen) 1 

30. számítógép, perifériákkal elméleti órák helyiségeibe 1. DVD író-olvasó, hangfalakkal, 
kottagrafikus, készségfejlesztő 
szoftverekkel - lehetőleg 
internet elérhetőséggel és 
nyomtatási lehetőséggel 

31. nyomtató 200 tanulónként 1  

32. szekrény tantermenként 1  

33. zongora vagy pianínó tantermenként 1  

34. zongoraszék tantermenként 1  

35. lábzsámoly tantermenként 1  

36. zenekari pultok iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) az 
együttesek létszámának 
figyelembevételével 

együttesek helyiségébe 

37. metronom tantermenként 1  

38. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

39. hangversenyterem 
(csatlakozó helyiségekkel) 

  

40. szék a terem befogadóképessége 
szerint 

 

41. zongora 1  

42. zongoraszék 1  

43. zenekari pultok az együttesek létszámának 
figyelembevételével 

 

44. énekkari dobogó iskolánként (székhelyen) amennyiben az iskolában kórus 
tantárgy oktatása folyik 

45. alapvető színpadi 
világítástechnikai és 
akusztikai berendezések 

1 mikrofonok, erősítő, keverő, 
hangfalak, stb;  
reflektorok (lehetőleg 
szabályozható) 

46. hangológép iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

 

TÁNCMŰVÉSZET 
(balett, moderntánc, kortárstánc, néptánc, társastánc tanszak) 
 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. tanterem a csoport, illetve az együttesek 
létszámának 
figyelembevételével, az iskola 
munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

más művészeti ágakkal, 
tanszakokkal közös 
helyiségként is kialakítható, 
ha a tanulók és a csoportok 
száma azt lehetővé teszi 

4. táncterem iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra 
létesített, de funkciójának 
megfelelő, a többcélú 
hasznosítás szempontjai 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
89 

 

szerint kialakított 
nagyméretű terem is 

5. tanári öltöző, tusoló iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 
nemenként 1 

 

6. tanulói öltöző, tusoló iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 
nemenként 1 

 

7. kellék- és jelmeztár vagy 
kellék- és jelmeztároló 

iskolánként 1 jelmezek, viseletek számára 

8. Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és 
oktatási eszközei 

  

9. Tanterem   

10. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 

11. tanári asztal, szék tantermenként 1  

12. eszköztároló szekrény tantermenként 1  

13. Tábla, vagy flipchart tantermenként 1 elméleti órák helyiségébe 

14. CD lejátszó tánctermenként 1  

15. televízió, digitális kamera, 
DVD 
lejátszó 

iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

16. szeméttároló helyiségenként 1  

17. Táncterem  a tanszaknak megfelelő 
burkolattal (fapadlózat, 
laminált padlózat, sportpadló, 
fapadlózat balett-
szőnyegborítással) 

18. Zongora, pianínó, vagy 
elektromos zongora 

1 Korrepetítor alkalmazása 
esetén 

19. zongoraszék  korrepetítor alkalmazása 
esetén 

20. rögzített, vagy mobil tükör   

21. Rögzített, vagy mozgatható 
balett rudak 

tanulók létszámának 
figyelembevételével 

a tanulók kora szerinti 
magasságba függesztve, a 
balett tanszakon 

22. Jelmezek, viseletek, kellékek iskolánként a tanított tanszakoknak és a 
tanulói létszámnak 
megfelelően 

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

2. Műhely (a vizuális 
alapozó gyakorlatok, 
vizuális alkotó gyakorlat, 
a grafika és festészet 
alapjai és a tanszaki 
műhelygyakorlat termei) 

a vizuális alapozó gyakorlatok, a 
vizuális alkotó gyakorlat, a 
grafika és festészet alapjai, a 
rajz-festés- 
mintázás tantárgyak és a 
tanszaki műhelygyakorlat 

a műhelyterem igénye: jól 
szellőztethető, 
fűthető, megfelelő 
természetes és mesterséges 
fényviszonyt biztosító, 
sötétíthető, amelynek 
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azonos teremben is 
megtarthatók. 

alapterülete tanulónként 

legalább 1,5-2 m
2

 

3. Valamennyi tanszak és a 
kötelező közös 
tantárgyak alapvető 
eszközei (a vizuális 
alapozó gyakorlatok, 
vizuális alkotó gyakorlat, 
a grafika és festészet 
alapjai tantárgyak) 

  

4. Projektor vagy diavetítő iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

5. Tanári laptop iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

6. Videó-felvevő iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

7. Fényképezőgép iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

8. Fénymásoló iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

9. Szkenner iskolánként székhelyen és 
tagintézményenként 1 

 

10. Égetőkemence iskolánként 1  

11. Grafikai prés iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

legalább A/3-as méret 
lehúzására alkalmas méretű 

12. Mobilizálható installáció iskolánként 1  

13. Archívum iskolánként székhelyen az éves 
munkát bemutató anyag, eredeti 
vagy digitálisan archivált 
tanulómunkákból 

az eredeti tanulómunkák 
tárolására, illetve digitális 
archívum 

14. Tanulói asztal, szék az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 

15. Zárható tároló szekrény termenként 1  

16. Szárító-tároló polc iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

17. Mobil lámpa iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 2 

 

18. Rajztábla A/2-A/3 
méretben 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 

19. Elektromos főzőlap iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

20. Festékfőző-keverő edények iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 2-3 

 

21. Vasaló iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

 

22. Varrógép iskolánként 1  

23. Rajzi és grafikai eszközök: 
ceruza, toll, rajzszén, 
pasztell vagy zsírkréta, tus, 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 

2018.  

 

 
91 

 

karctű 

24. Gumihenger műhelyenként 2  

25. Különböző papírok, 
kartonok 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

 

26. Festő eszközök: ecsetek, 
vizes edény, vízfesték, 
tempera, spaklik, kések 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 

27. Mintázó eszközök, mintázó 
fák 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 

28. Konstruáló eszközök: olló, 
snitzer, ragasztószalag, 
rögzítő eszközök 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő 
mennyiségben 

 

29. Kézi szerszámok: kalapács, 
fogó, ár, fűrész, véső, kés, 
reszelő, drótkefe 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő arányban 

 

30. Mérőeszközök: vonalzó 
vagy szalagmérce 

műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő arányban 

 

31. Gyűjtött tárgyak, modellek, 
drapériák 
(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
csoportlétszámok 
figyelembevételével 

 

32. Szemléltető anyag: képek, 
könyvek, CD, DVD) 

iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) a 
foglalkozások szükséglete 
szerint 

 

33. Grafika és festészet 
tanszak speciális eszközei 
(valamennyi tanszak és a 
kötelező tantárgyak fenti 
alapvető eszközein felül) 

  

34. Munkaasztal, szék műhelyenként az egyidejűleg 
foglalkoztatott tanulók 
létszámának megfelelő számban 

önálló tanszaki műhely 
esetén 

35. Rajztábla az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

alapfokon A/3, 
továbbképzőben A/2 
méretben 

36. Festőállvány a helyi tantervnek megfelelően 
az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
számban 

továbbképző évfolyamokon 

37. Festőalapok: farost táblák, 
vásznak, kartonok 

az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

továbbképző évfolyamokon 

38. Linómetsző készlet az egyidejűleg foglalkoztatott 
tanulók létszámának megfelelő 
mennyiségben 

alapfok 4. évfolyamtól 

39. Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

40. Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

41. Grafikai lapok: kartonok, a tanulólétszámnak megfelelő  
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papírok, linó, fém vagy 
műanyaglap 

mennyiségben 

42. Grafikai anyagok: linó 
festék, szitafesték 

a tanulólétszámnak megfelelő 
mennyiségben 

 

43. Zárható vegyszertároló iskolánként  
(székhelyen és telephelyen) 1 

veszélyes anyagok használata 
esetén 

 

SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 
 

 A B C 

1. Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. próbaterem a tanszakok és a tanulók 
számának figyelembevételével, 
az iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

A művészeti ágak, tanszakok 
közös helyiségeként is 
kialakítható, ha az 
funkciójának megfelelő, 
illetve a tanulók és a 
csoportok száma azt lehetővé 
teszi. Akadálymentes, szabad 
tér a tanulólétszámnak 
megfelelően, 

tanulónként legalább 3 m
2

. A 
terem legyen jól 
szellőztethető, fűthető, 
sötétíthető, fa-  
vagy műanyag burkolatú 
padlózattal 

4. gyakorlati műhely a tanszakok és a tanulók 
számának figyelembevételével, 
az iskola munkarendje szerint, az 
egyidejűleg megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

bábművészeti tanszaknál 

5. jelmez-, kellék- és díszlettár tanszakonként 1 tanszakok közös 
helyiségeként is kialakítható 

6. Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és 
oktatási eszközei 

  

7. próbaterem   

8. mozgatható dobogók telephelyenként 1 színpad összeállítására 
alkalmas mennyiségben 

9. tábla vagy flipchart próbatermenként 1 elméleti órák helyiségében 

10. sötétítő függöny ablakonként, az ablakok 
lefedésére alkalmas méretben 

 

11. CD-lejátszó próbatermenként 1  

12. televízió, projektor vagy 
DVD-, illetve video lejátszó 

próbatermenként 1  

13. paravánok próbatermenként 1 bábművészeti ágnál 

14. egészalakos tükör próbatermenként 1  

15. videokamera szélhelyen és tagintézményben 1  

16. egyszerű ritmus és próbatermenként 1 készlet Csoportlétszámnak és az 
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dallamhangszerek, egyidejűleg megtartott 
foglalkozások számának 
megfelelő számban 

17. Báb- és díszletkészítés 
gyakorlati műhelye 

  

18. tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1  

19. varrógép műhelyenként 1  

20. tároló szekrények, ládák, 
kosarak 

műhelyenként 1  

21. bábtartó állvány műhelyenként 1  

22. kéziszerszámok tanuló létszámnak megfelelően  

23. zárható vegyszertároló műhelyenként 1  

 

 

 


