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Az iskola alapadatai 

 

Elnevezése: Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
 

Feladat-ellátási helyei 
 

 székhelye : 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58. 
 

 telephelyei:  
o Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ  

2344 Dömsöd, Béke tér 2.  

o Thúry József Általános Iskola  

2322 Makád, Szabadság u. 25-27. 

o Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 

2345 Apaj, Dobó István utca 74. 

o Szigetbecse-Makád Általános Iskola 

2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48. 
 

Alapító és fenntartó neve és székhelye 
 

 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

 Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

 Fenntartó neve: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 

 Fenntartó székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park I/A. épület 

 

Típusa: alapfokú művészeti iskola 

 

OM azonosítója: 040034 

 

Köznevelési alapfeladatai: 
 

2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58. 
 

alapfokú művészetoktatás 
 

 zeneművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, klarinét tanszak, trombita 

tanszak, zongora tanszak 

o új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, 

vokális tanszak, zeneismeret tanszak 
 

 színművészet-bábművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: színjáték tanszak 

o új tanszakok: színjáték tanszak 
 

 képző- és iparművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: grafika tanszak 

o új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak 
 

1-2. évfolyamon (előképző), 1-10. évfolyamon (alapfokú és továbbképző) 
 

a feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 160 fő 
 

 

2344 Dömsöd, Béke tér 2. 
 

alapfokú művészetoktatás 
 

 táncművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak 

o új tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak 
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1-2. évfolyamon (előképző), 1-10. évfolyamon (alapfokú és továbbképző) 
 

a feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 160 fő 
 

 

2322 Makád, Szabadság u. 25-27. 
 

alapfokú művészetoktatás 
 

 zeneművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: furulya tanszak, klarinét tanszak,  

o új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, 

vokális tanszak, zeneismeret tanszak 
 

 színművészet-bábművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: színjáték tanszak 

o új tanszakok: színjáték tanszak 
 

1-2. évfolyamon (előképző), 1-10. évfolyamon (alapfokú és továbbképző) 
 

a feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 80 fő 

 
 

2345 Apaj, Dobó István utca 74. 
 

alapfokú művészetoktatás 
 

 zeneművészeti ág: 

o új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, 

vokális tanszak, zeneismeret tanszak 
 

 táncművészeti ág: 

o új tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak 
 

 képző- és iparművészeti ág: 

o új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak 
 

1-2. évfolyamon (előképző), 1-10. évfolyamon (alapfokú és továbbképző) 
 

a feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 60 fő 

 
 

2321 Szigetbecse, Makádi út 46-48. 
 

alapfokú művészetoktatás 
 

 táncművészeti ág: 

o kifutó tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak 

o új tanszakok: néptánc tanszak, társastánc tanszak 
 

1-2. évfolyamon (előképző), 1-10. évfolyamon (alapfokú és továbbképző) 
 

a feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 40 fő 
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Bevezető rendelkezések 

Az intézményvezető által készített, az iskolaszék véleményezésével és a nevelőtestület által 

elfogadott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, az iskola pedagógiai 

programjában megfogalmazott oktatási-nevelési célok megvalósítását és az értékek közvetítését.  

A házirend elősegíti az oktató-nevelő feladatok ellátását, ezért annak betartása az iskolaközösség 

valamennyi tagja számára kötelező érvényű, megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi 

büntetést vonhat maga után. 

A házirend az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt szabályozza az iskola belső rendjét. 

 

A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, 

Pedagógiai Programja az irányadó. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, ill. alkalmazottjára, a megfogalmazott 

szabályok csak az intézménybe való belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre, ill. a 

pedagógiai programban kötelezően előírt, az intézményen kívül tartott programok, foglalkozások 

ideje alatt érvényesek. Megszegése jogi következménnyel járhat, tanulói fegyelmi eljárás, fegyelmi 

büntetés alapjául szolgálhat. 

A Házirend módosítását kezdeményezheti bárki, akinek valamilyen formában érdekeit sérti, továbbá 

valamennyi döntési és egyetértési joggal rendelkező szervezet, testület.  
 

A tanulói jogviszony keletkezése, a tanulók jogai és kötelességei 
 

A tanulói jogviszony keletkezése 
 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, mely felvétel vagy átvétel útján keletkezik, 

jelentkezés alapján. Mindkettőről az iskola igazgatója dönt. 

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

ekkortól kezdve gyakorolhatja. 

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a tanszaki tanárok 

véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

 

A tanulók jogai 
 

Minden tanuló joga, hogy a pedagógiai programban megfogalmazottakon keresztül 

- a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék-oktassák,  

- személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, 

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő színvonalas nevelésben-oktatásban 

részesüljön, 

- tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt, 

- igénybe vegye az iskola létesítményeit, kedvezményeit, 

- tájékoztatást kapjon iskolánk pedagógiai programjáról, 

- részt vehessen művészeti versenyeken, 

- kiemelkedő munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesüljön, 

- igénybe vegye az iskola eszközeit, kottatárát  

- a tanulót megilleti az a jog, hogy szociális körülményeitől függően kérelmére térítésfizetési 

kötelezettsége alól felmentést (hátrányos helyzet-jegyzői határozat alapján) kapjon, 

- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához 

szükséges eljárásokról, 

- kérdéseivel, problémáival szaktanáraihoz, az intézményvezetőhöz fordulhasson, 

- részt vegyen a diákönkormányzat munkájában, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt 

nevelő és oktató pedagógus munkájáról; az iskola működéséről, tájékoztatást kapjon személyét és 

tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az 

iskola vezetőjéhez, pedagógusaihoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül 

érdemi választ kapjon, 
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- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, ha e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem 

sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

- tanulmányai során - a pedagógiai programban meghatározott keretek között - megválassza azokat a 

tanszakokat, szabadon választható tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván,  

- jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- véleményét, kérését szóban vagy írásban továbbíthatja az intézmény vezetése felé,  

- kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

 

A tanuló kötelessége, hogy 
 

- a tanszakára (tanszakaira) tanévenként beiratkozzon, melynek módját és határidejét az intézmény 

megfelelően előzetesen kihirdeti,  

- részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, 

- eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - 

tanulmányi kötelezettségének, 

- megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségeinek 

használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, 

- óvja saját és társai épségét, egészségét, 

- megőrizze, ill. az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja az iskola felszereléseit, 

- az iskola tanárai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, 

- egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, eszközeit, ügyeljen a mosdók, 

mellékhelyiségek tisztaságára is, 

- a tanórák kezdete előtt 5 perccel felkészülten megjelenjen, a tájékoztató füzetet és a foglalkozáshoz 

szükséges felszerelést minden alkalommal magával hozza, 

- részt vegyen a főtárgyi órákon, a kötelező és a választott foglalkozásokon, valamint az iskola 

hivatalos rendezvényein, 

- az iskola rendezvényein, szerepléseken, tanévnyitón, tanévzáró ünnepségen alkalomhoz illő 

ruhában jelenjen meg, magatartásával, viselkedésével méltóan hozzájáruljon a program 

színvonalához, 

- tanórán, foglalkozásokon, iskolai rendezvényeken, kiállításokon, szerepléseken a mobiltelefonját 

kikapcsolni. 

 

Az intézmény munkarendje 

Az iskola heti a tanszakok foglalkozásainak beosztása szerint működik, egyéni és csoportos tanóráit 

a tanszakok csoportjainak órarendje tartalmazza. 

Hivatalos ügyek intézése az irodában történik 10 – 18 óra között. 

A szülők az iskola által kijelölt szülői értekezleteken, fogadórákon, egyéb esetekben pedig időpont 

egyeztetés után felkereshetik az iskola tanárait 

A szülői értekezletek és fogadóórák időpontjairól a főtárgy tanára ad tájékoztatást. 

Tanulói munkarend 

 A művészeti iskolában a foglalkozásokat a délelőtti iskolai tanórák után tartjuk. 

 Az alapfokú művészeti iskolába járó tanulók e tevékenységüket kötelesek az 

osztályfőnöküknek bejelenteni, illetve az egyéb más intézmény munkájában (sportegyesület, 

művészeti együttes) való részvételükről előzetesen az alapfokú művészeti iskola vezetőjét 

tájékoztatni. 

 A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános és középiskolájuk 

tanítási óráival, illetőleg munkaidejével.  
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A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek 

 Az egyéni órák időtartama hangszeres tanszakokon „A” tagozaton 30 perc, „B” tagozaton 45 

perc. 

 A csoportos órák időtartama 45 perc, legfeljebb 90 perc. A csoportos órákat a tanulók részére 

legalább 15 perc szünet közbeiktatásával kell megtartani. 

 A heti óraszámot tanszakonként az iskola pedagógiai programja határozza meg. 

 

A tanórai foglalkozások rendje 

 Foglalkozások – indokolt esetben – az intézményvezető engedélyével, tarthatók szombaton 

is. 

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt – indokolt esetben – csak az 

intézményvezető tehet. 

 A tanítási óra zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy a tanítási 

órát – rendkívüli eset kivételével – más módon zavarni nem szabad. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A növendékek a tanórákon kívül részt vehetnek versenyeken, kiállításokon, művészeti táborokban, 

koncerteken, színházi előadásokon, rendezvényeken, szerepelnek különféle kulturális műsorokban, 

tanulmányi kirándulásokon.   

Ezek időpontját és időtartamát esetenként határozza meg az intézmény vezetője, ill. a főtárgy tanár. 

A házirendben előírtak betartása ezen időszakokban és helyszíneken is kötelező. 

 

Az intézmény helyiségeinek, berendezési tárgyainak és eszközeinek és az iskolához tartozó 

területek használati rendje 

Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 

tartásával kell használni. 
 

Az iskola minden tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 az energiafelhasználással való takarékosságért, 

 a tűz-és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 
 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Idegen személy az intézmény területén csak ellenőrzés mellett tartózkodhat. Tanítási idő után tanuló 

csak külön engedéllyel (pl. gyakorlás), vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az 

iskolában. 
 

 

A növendékek saját testi épségük valamint a berendezési tárgyak védelme érdekében kötelesek a 

velük a teremben tartózkodó pedagógus utasításait követni, azokat betartani, illetve a termeket, azok 

berendezését rendeltetésszerűen használni. 
 

Az épületben tartózkodóknak gondosan ügyelni kell a tantermek, a folyosók és mellékhelyiségek 

tisztaságára és épségére. A tisztaság és rend ellen elkövetett súlyos hanyagság vagy károkozás 

fegyelmi büntetéssel is járhat. Fegyelmezetlenségből, gondatlanságból, szándékosságból okozott kár 

megtérítésére a tanulót, ill. szüleit szólítjuk fel. 

A tantermekben csak a tanulmányokkal kapcsolatos tevékenység végezhető. Ezen kívül a diákok 

által kezdeményezett szabadidős tevékenységek, rendezvények végzéséhez, megtartásához 

intézményvezetői engedély szükséges.  

Aki terembe lépéskor valami hibát, hiányosságot észlel, azonnal jelentse a foglalkozást tartó 

pedagógusnak. 

A termekben csak pedagógussal tartózkodhatnak a tanulók. 
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Az iskolához tartozó területeken a tanuló csak akkor tartózkodhat, ha az órarendben megjelölt 

foglalkozására megy, egyébként nem. 

 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt magatartás  

 A pedagógiai programunkban szereplő iskolán kívüli rendezvényeken (pl. színház- és 

hangversenylátogatás, mozilátogatás, iskolai bál, színpadi bemutató, tanulmányi 

kirándulások, az iskola által szervezett rendezvények) ugyanazok a viselkedési normák és 

szabályok vonatkoznak a tanulókra, mint az iskolában. 

 Szigorúan büntetendő a különböző élvezeti szerek, alkohol, kábítószer, cigaretta fogyasztása, 

illetve, ha ezek hatása alatt jelenik meg a tanuló ezeken a rendezvényeken.  

 Fegyelmi vétséget követ el a tanuló, ha az iskola rendezvényeinek helyszínt adó 

közintézmény területén nem viselkedik kulturáltan, etikailag kifogásolható a magatartása: 

káromkodik, trágár szavakat használ,  

 figyelmen kívül hagyja az adott helyen (pl. színházban, templomban, múzeumban) elvárható 

illemszabályokat, viselkedési normákat,  

 nem a helyhez és az alkalomhoz illő öltözetben jelenik meg a rendezvényen, 

 a tanulmányi kirándulásokon a szálláshelyét engedély nélkül elhagyja, a csoportos 

programokon nem vesz részt vagy engedély nélkül eltávozik, szándékosan elszakad a 

csoporttól, olyan egyéni programot szervez, amelyre engedélyt nem kapott. 

 

A tanulók által az intézménybe bevitt, de a tanulói jogok gyakorlásához, teljesítéséhez nem 

szükséges dolgok  

A tanuló csak a tantárgyhoz szükséges eszközöket hozhatja be az intézménybe. Egyéb tárgyakért (pl. 

mobiltelefon, MP3 lejátszó, ékszerek, nagy értékű ruhadarabok, táskák, stb.) az iskola felelősséget 

nem vállal. Ha a tanulónak valamely oknál fogva (pl. betegség) szüksége van mobiltelefonra, ill. 

egyéb nagy értéket képviselő eszközökre, azt be kell jelentenie a szaktanárnak.  

A tanuló járművéért az intézmény felelősséget nem vállal, azt csak saját felelősségre hozhatja be az 

intézmény területére. 

 

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 

Késés, hiányzás esetén a növendék hibájából elmaradt tanítási időt a tanár nem köteles pótolni.  

A késést, hiányzást igazolni kell.  

Késésnek számít az, ha a tanuló a kihirdetett órakezdés időpontjában nincs a tanteremben. 

Amennyiben a késés eléri a tanórai foglalkozás teljes idejét, úgy az igazolt, vagy igazolatlan órának 

minősül. 

A tanuló hiányzását a gondviselőnek 8 napon belül igazolnia kell. 

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján – kiskorú esetében a szülő – köteles 

telefonon tájékoztatni az iskolát a mulasztásról. A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha:  

 a szülő előzetesen bejelenti, hogy nem hozza a tanulót iskolába, 

 a tanuló – kiskorú esetében a szülő – írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 ha a tanuló beteg volt és az orvos igazolja, 

 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni. 
 

A távollét miatti elmaradást a tanulónak pótolni kell a szaktanár által megszabott határidőig. 

A mulasztásokat és azok igazolását a tájékoztató füzetbe, illetve az e-naplóba be kell vezetni.  

Ha a tanuló mulasztását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni 

az első igazolatlan mulasztáskor. Ha az igazolatlan mulasztás száma eléri tíz órát, értesítésben fel 

kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 
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Ha tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, és 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

Az intézménynek nincs anyagi kerete arra, hogy a tanulókat szociális ösztöndíjban részesítse.  

Annak a tanulónak, aki hátrányos helyzetét igazolni tudja (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményről szóló határozat), az intézményben térítési díjat nem kell fizetni egy tanszak 

igénybevétele esetén. 

 

A tankönyvellátás szabályai, nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás 

rendje 

Az alapfokú művészeti iskolában használt kották, könyvek nem számítanak tankönyvnek. A kották, 

könyvek beszerzése a szülő kötelessége. Az intézményben lehetőség van arra, hogy az a tanuló, aki a 

könyveket, kottákat nem tudja önerőből fedezni, egy tanév idejére kölcsönözze az iskolától. Az erre 

irányuló kérelmet a tanuló gondviselője írásban nyújtja be az intézmény igazgatójának a tanév 

elején. Az intézmény a kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti. 

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 

Az intézmény tanulója az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat 

minden őt érintő kérdésről, az őt oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. Szóban és 

írásban fordulhat szaktanárához, valamint az iskola vezetőihez. 

A tanuló gondviselőjét az intézmény rendszeresen tájékoztatja a tanuló tanulmányi előmeneteléről. 

Ez havi jegyek (érdemjegy, szorgalom) bejegyzésével történik az ellenőrzőbe, félévkor a félévi 

értesítőbe, tanév végén a bizonyítványba. 

Az egyéb, intézménnyel kapcsolatos tájékoztatások (pl. koncertek, meghallgatások, versenyek) az 

iskola faliújságjára kerülnek kifüggesztésre; az iskola honlapján illetve a helyi újságban kerülnek 

megjelentetésre.  

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Az iskola dicséretben részesítheti, ill. jutalmazhatja azt a tanulót, aki képességéhez mérten: 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi 

 kitartó szorgalmat tanúsít 

 kimagasló eredményt ér el 

 kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez (rendezvényeken, versenyeken való 

szereplés) 

Az írásbeli dicséret lehet szaktanári-, intézményvezetői-, nevelőtestületi dicséret, melyet a 

tájékoztató füzetbe, illetve tanév végén a bizonyítványkönyvbe is be kell jegyezni. A dicséretes 

tanulók tárgyjutalomban is részesülhetnek, ha az iskola költségvetése függvényében. 

 

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy tanulóhoz 

nem méltó magatartást tanúsít, írásbeli intésben részesítendő (szaktanári, intézményvezetői). 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő.  

Az épület nem rendeltetésszerű használata közben, gondatlanságból, szándékosan okozott károkért 

az azt okozó tanulót (kiskorú esetén a gondviselőt, nagykorú eltartott esetén az eltartót) terheli 

kártérítési kötelezettség. - az intézményben, ill. az intézmény rendezvényein a tanuló számára tilos a 

dohányzás, a szeszesital és kábítószer fogyasztása. 
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Ezzel párhuzamosan a tanulót fegyelmi büntetés terheli. 

A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület jogosult. A 

fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelyet az SZMSZ részletesen tartalmaz. 

A fegyelmi büntetések a következők: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- kedvezmények, juttatások csökkentése, elvonása 

- áthelyezés másik tanulócsoportba 

- eltiltás a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából 

 

Az elektronikus napló (KRÉTA) használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja 

Az iskolában elektronikus naplóba vezetik be a pedagógusok a tanuló érdemjegyét, amelyről a 

szülők tájékozódhatnak. A szülők az iskolától hozzáférési kódot kapnak, amely segítségével 

beléphetnek az elektronikus napló felületére, ahol megnézhetik gyermekük előmenetelét. 

Az intézményvezető-helyettes kötelessége a hozzáférési kódok kiosztása a gondviselőnek. 

A gondviselő köteles az intézménytől kapott kódot titkosan, másoknak hozzá nem férhető módon 

kezelni.  

 

A tanulók tantárgy választása, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 

A tanulók tanév elején az intézmény pedagógiai programjában meghatározott tanszakok közül 

szabadon választhatnak. Tanév közben tanszakváltásra akkor van lehetőség, ha azt a szülő írásban 

kéri, és kérelmét kellően alátámasztja. 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei tantárgyanként és 

évfolyamonként 

Zeneművészeti ág 

Furulya: 

Előképző 1.  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Előképző 2.  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Alapfok 1. 

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása 

(kotta nélkül is). 

 

Alapfok 2. 

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
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A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető 

alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és trillák 

alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Alapfok 3. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a már 

megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb etűdök 

(kotta nélkül is). 

 

Alapfok 4. 

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”-alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű levegővezetésre. 

 

Alapfok 5. 

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása 

 

Alapfok 6. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

Továbbképző 7. 

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
 

Továbbképző 8. 

A t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 
 

Továbbképző 9. 

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

 

Továbbképző 10. 

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 
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Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása. 

 

Fuvola 

Előképző 1. 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

A 2/4,4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Bántai - Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

 

Előképző 2. 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A 2/4,4/4-es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Biztos hangindítás. 

Alapfok 1. 

Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok két 

oktáv hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása. 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola 1.60-61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Alapfok 2. 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai - Kovács: 

Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes 

darabok. 

 

Alapfok 3. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1-g3-ig, kromatikusán. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök I. 14., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Alapfok 4. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 28-32. 

közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Alapfok 5. 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1-h3-ig, kromatikusán. 

Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő tempóban. 
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Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68-78., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök 11.21., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Alapfok 6. 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai-Kovács: Válogatott 

etűdök fuvolára II. 12.). 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84-85., vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három 

etűdjének egyike, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Továbbképző 7. 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. 12-14., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 

 

Továbbképző 8. 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid 

időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

E. Köhler: Etűdök op. 66 kötetből, vagy Bántai - Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 9-10., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

 

Továbbképző 9. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel 

kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 

előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. Jean-Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, 

vagy Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.), továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darab 

vagy kamaramű. 

 

 

Klarinét 

Előképző 1. 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. Gyermekdalok, 

népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 
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Előképző 2. 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása 

 

Alapfok 1. 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, nyolcad 

értékekkel, Kovács B.: 

Klarinétozni tanulok 1/58; 68., Balassa- Berkes: Klarinétiskola 1/21,48 stb. nehézségi fokán. 

Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, W. A. Mozart: 

Francia gyermekdal (Klarinétalbum I.-Edition Music-Soft) 

 

Alapfok 2. 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

A tanult hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad 

értékekkel, éles, nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti 

hangterjedelem teljes igénybevételével; 

Perényi: Klarinét-etűdök: 17; 19. nehézségi fokán. 

16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, kísérettel. 

Pl. J. Brahms:Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 

 

Alapfok 3. 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 

Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű gyakorlatok, műzenei 

példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben, Perényi É.: Klarinét-etűdök 26; 32. 

nehézségi fokán. 

Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. Pl. Ch.W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II. - Edition Music Soft), P. 

I. Csajkovszkij: Régi francia dal (Perényi: Repertoire 24) 

 

Alapfok 4. 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta 

nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 

műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/9; 15. Balassa: Klarinétiskola 11/ 

7; 13. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. 

Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban (Perényi: Repertoire 27., 19.) 

 

Alapfok 5. 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel. 
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Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 

műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/13., 28., illetve Balassa: 

Klarinétiskola 11/40., 56. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Beethoven: Sonatine; Ch. Dancla: Romance (Perényi É.: Repertoire 35., 

39.) 

 

Alapfok 6. 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta 

nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, 

műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 11/36., 75., illetve Balassa: 

Klarinétiskola 11/55., 71; 81. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music-Soft); Weber: Szonatina; Barmann: 

Romance (Perényi: Repertoire 42.) 

 

Továbbképző 7. 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel 

kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 

előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 

eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis - Berkes: 

Későromantika), J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén. 

 

Továbbképző 8. 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel 

kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 

előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 

eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-Berkes: Későromantika), 

J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Továbbképző 9. 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusán a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel 

kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 

előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 

eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-Berkes: Későromantika), 

J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
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Továbbképző 10. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel, 

kromatikus skála kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok 1/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más 

előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos 

eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis-Berkes: Későromantika), 

J. E. A. Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Szaxofon 

 

Előképző 1. évfolyam 

Helyes test– és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás c1d1–c2–ig, valamint fisz1. 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 
 

Előképző 2. évfolyam 

Helyes test– és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás d1–c2–ig 

Kottaolvasás, alapvető ritmusképletek biztos játéka 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 
 

Alapfok 1. évfolyam „A” tagozat 

Helyes tartás, légzés, hangképzés. 

A törzshangok ismerete, skálák: C–, G– és F–dúr (esetleg a–moll), módosított hangok: fisz, b. 

Hangterjedelem: c1–g2–ig. 

Népdalok, kisebb előadási darabok. 
 

Alapfok 2. évfolyam „A” tagozat 

Helyes tartás, légzés, hangindítás, befúvás. 

Hangterjedelem c1–c3–ig, módosított hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz. 

A megadott dúr és moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem kötelező). 

Skálák, lehetőleg kotta nélkül. 

Az évfolyamnak megfelelő ritmusképletek és ütemmutatók. 

Dinamikai jelek ismerete az évfolyamnak megfelelően. 

Tiszta intonáció, muzikális hang. 

Előadási darabok, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Alapfok 3. évfolyam „A” tagozat 

Tiszta intonáció az adott hangterjedelmen belül. 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig. 

Az alapvető dinamikai és agogikai jelek ismerete. 

Kisebb előadási darabok előadása kotta nélkül. 

Könnyű kamaradarabok és egyszerűbb zenekari szólamok eljátszása. 

 

Alapfok 4. évfolyam „A” tagozat 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák3#, 3b előjegyzésig, hármas–hangzat felbontásokkal, terc–skálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 
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Alapfok 5. évfolyam „A” tagozat 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák 4#, 4b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Alapfok 6. évfolyam „A” tagozat 

Az első öt év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Alapfok 2. évfolyam „B” tagozat 

Helyes légzés, befúvás. 

Megbízható kottaolvasás. 

Skálák: dúr és moll 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashangzattal és tercskálával együtt. 

Legalább két periódusból álló darabok eljátszása kotta nélkül. 

 

Alapfok 3. évfolyam „B” tagozat 

A hangok megfúvása p dinamikai fokozatnál e–e3–ig. 

Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercskálák, az összes hang 

fogásainak ismerete és alkalmazásuk, b–f3–ig kromatikusan, 

Valamennyi hangsor kotta nélkül. 

Tizenhatod–menetek egyenletes eljátszása. 

Egy– és kéttagú előkék és utókák alkalmazása, valamint a trillák egyenletes megszólaltatása (kivéve 

a nehezebbeket). 

Triós formájú darabok kotta nélkül történő előadása. 

Biztos kottaolvasás, és lapról olvasás legalább az előző tanév anyagnak megfelelő nehézségi fokon. 

 

Alapfok 4. évfolyam „B” tagozat 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet,  

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Alapfok 5. évfolyam „B” tagozat 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Alapfok 6. évfolyam „B” tagozat 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, valamint 

a kromatikus skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 
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Továbbképző 7. évfolyam „A” tagozat 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Továbbképző 8. évfolyam „A” tagozat 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Továbbképző 9. évfolyam”A” tagozat 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Továbbképző 10. évfolyam „A” tagozat 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák 6#, 6b előjegyzésig. 

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Továbbképző 7. évfolyam „B” tagozat 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,  

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Továbbképző 8. évfolyam „B” tagozat 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Továbbképző 9. Évfolyam „B” tagozat 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Továbbképző 10. évfolyam „B” tagozat 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Trombita 

Előképző 1. 

A helyes be- és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C - G’-ig. 

Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 

Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 
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Előképző 2. 

Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

Hangterjedelem a kis h-tól az egyvonalas a-ig. 
 

Alapfok 1. 

Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 

egészséges, szép hangon való eljátszására. 

Hangterjedelem a kis a-tól a kétvonalas c-ig. 
 

Alapfok 2. 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint- és kvartkötéseket tartalmazó 

gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas d-ig. 
 

Alapfok 3. 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g-től a kétvonalas e-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz-től a kétvonalas f-ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig 

 

Alapfok 5. 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát kívánó 

gyakorlat eljátszására. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz-től a kétvonalas g-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, hármashangzat-

felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc-kötésig, fokozott 

figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a-ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására. 

Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 
 

Továbbképző 8. 

Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása. 

Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel. Kamaramű 

szólamának előadása. 
 

Továbbképző 9. 

Skálák öt képlettel. 

Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata. 

Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel, kamaramű 

szólamának előadása. 

A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 
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Továbbképző 10. 

A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses előadására, a 

tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására. 

Egy kamaramű szólamának eljátszására. 

Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot. 

 

 

Magánének 

Előképző 1. 

A magyar népdalok stílusos éneklése. 

4–5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

Alapfok 1. 

Könnyed, laza testtartás. 

A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 

A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 

A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 

 

Alapfok 2. 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Alapfok 3. 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Alapfok 4. 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

 

Alapfok 5. 

A rezonanciák továbbfejlesztése. 

Az önálló gyakorlás kialakítása. 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 

A recitativo éneklés. 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 

 

Alapfok 6. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 
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Harsona – Tenorkürt – Baritonkürt 

 

Előképző 1. évfolyam 

Az egészséges, szép hang kialakítása. 

Hangterjedelem: maximum B–g–ig (hangzó). 

 

Előképző 2. évfolyam 

Az egészséges, szép hang kialakítása. 

Hangterjedelem: maximum G–b–ig (hangzó). 

 

Alapfok 1. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 

előadására egészséges, szép hangon. 

Hangterjedelem: G–b–ig (hangzó). 

 

Alapfok 2. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 

Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 

Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 

Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  

Alapfok 3. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 

Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 

 

Alapfok 4. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Alapfok 5. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Alapfok 6. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Alapfok 2. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 

Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 

Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 

Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  

Hangsorok hármashangzat–felbontással a megadott hangterjedelmen belül. 

 

Alapfok 3. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 

Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 

Kvint– és kvartkötések és összekapcsolásuk nagy és kis terckötésekkel; 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig. 
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Alapfok 4. évfolyam „B” tagozat 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 

kvintkör ismerete. 

 

Alapfok 5. évfolyam „B”tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 

kvintkör ismerete. 

 

Alapfok 6. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 

kvintkör ismerete. 

 

Továbbképző 7. évfolyam „A” tagozat 

A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 

Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal. 

Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 

Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 

 

Továbbképző 8. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 

 

Továbbképző 9. évfolyam „A” tagozat 

Díszítések. 

Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 
 

 

Továbbképző 10. évfolyam „A” tagozat 

Díszítések. 

Ttripla és duplanyelv gyakorlatok. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 

 

Továbbképző 7. évfolyam „B” tagozat 

A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 

Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal.  

Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 

Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 

Egyszerű díszítések és trillák. 

Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 
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Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, terclépések, hármashangzat–felbontások (I–IV–V), 

hangköztanulmányok. 

darab kotta nélkül. 

 

Továbbképző 8. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása, a pedálhangoktól a magas regiszterig 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra és a szép hangra. 

A kétoktávos ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

Továbbképző 9. évfolyam „B” tagozat 

Díszítések. 

Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 

Rövid előke, dupla előke. 

Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 

 

Továbbképző 10. évfolyam „B” tagozat 

Díszítések. 

Tripla és duplanyelv gyakorlatok. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 

Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 

 
 

Tuba 

 

Előképző 1. évfolyam 

Az ideális tubahang igényének kialakítása. 

Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 

A kottaolvasás basszuskulcsban. 

 

Előképző 2. évfolyam 

Az ideális tubahang igényének kialakítása. 

Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 

A biztos, folyamatos kottaolvasás basszuskulcsban. 

 

Alapfok 1. évfolyam „A” tagozat 

A megadott hangterjedelmen belül tanult hangszeres gyakorlatok, előadási darabok egyenletes, 

folyamatos előadása, helyesen kialakított légzés és szájtartás mellett. 

A tananyagban előforduló tempójelzések, zenei műszavak ismerete. 

A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

Hangterjedelem: D–a–ig. 

Skála: 2#, 2b előjegyzésig, két variációval. 

 

Alapfok 2. évfolyam „A” tagozat 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig dúrban és mollban, legalább 2 variációval. 

Hangterjedelem C–b–ig. 

A tanuló legyen képes a tanult etűdöket és előadási darabokat jó szájtartással, jó légzéstechnikával, 

egyenletes és folyamatos játékkal előadni, elvárható alapvető dinamikai árnyalással. 

A végzett tananyagban előforduló tempó,– dinamikai jelzések, zenei műszavak ismerete. 
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Alapfok 3. évfolyam „A” tagozat 

Skálák 3#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 

Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 

Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 

Előadási darabok. 

Különböző játékmódok megvalósítása. 

A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok 

tiszta interpretálására, előadására. 

 

Alapfok 4. évfolyam „A” tagozat 

A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 

intonációval és árnyalt dinamikával. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval. 

Előadási darabok kotta nélküli játéka. 

A társas zenélés követelményeinek ismerete. 

A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 

 

Alapfok 5. évfolyam „A” tagozat 

A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 

tartalmazó etűdök előadása. 

Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Alapfok 6. évfolyam „A” tagozat 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot tartalmazó 

etűdök és előadási darabok játszása. 

Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban 4#, 4b–ig dúrban, mollban, hat variációval. 

Magabiztos színpadi fellépés. 

 

Alapfok 2. évfolyam „B” tagozat 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot tartalmazó 

etűdök és előadási darabok játszása. 

Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban. 

Magabiztos színpadi fellépés Az „A” tagozat anyagán túl a skálaformációk, skálatanulmányok 

kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített változata helyett a nehezebb megoldás. 

 

Alapfok 3. évfolyam „B” tagozat 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 

Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 

Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 

Előadási darabok. 

Különböző játékmódok megvalósítása. 

A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok 

tiszta interpretálására, előadására. 

Skálaformációk, skálatanulmányok kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített 

változata helyett a nehezebb megoldás. 

 

Alapfok 4. évfolyam „B” tagozat 

A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 

intonációval és árnyalt dinamikával. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval, 

Előadási darabok kotta nélküli játéka. 

A társas zenélés követelményeinek ismerete. 
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A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 

A legato, staccato, játékmód telt, folyamatos, szép tónusú előadása, kottahű tolmácsolása, valamint 

tercmenetes variáció. 

 

Alapfok 5. évfolyam „B” tagozat 

A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 

tartalmazó etűdök előadása. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

A díszítés és a trilla megalapozása, a skálák tempójának fokozása. 

A tanuló tudja korrigálni hangszerének intonációs hibáit, valamint hangszerét önállóan behangolni. 

 

Alapfok 6. évfolyam „B” tagozat 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot tartalmazó 

etűdök és előadási darabok játszása. 

Magabiztos színpadi fellépés. 

A díszítés és a trilla játékának ismerete. 

Fokozott tempójú skálázás. 

A tanuló ismerje saját hangszerének technikai és intonációs hiányosságait, és azt legyen képes 

korrigálni.  

 

Továbbképző 7. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 

előadása. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 

Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 

 

 

Továbbképző 8. évfolyam „A” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 

Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 

Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 

 

Továbbképző 9. évfolyam „A” tagozat 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

 

Továbbképző 10. évfolyam „A” tagozat 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 

szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Továbbképző 7. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 

előadása. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 

Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 

A tanuló egyéni képességéhez igazodva kiválasztott különböző zenei stílusú, technikailag és 

zeneileg igényesebb, nehezebb előadási darabok stílusos, karakterisztikus előadása. 

A skálagyakorlatok variációkkal bővített előadása. 

Művészileg igényesebb kamarazenei, vagy zenekari feladat ellátása. 
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Továbbképző 8. évfolyam „B” tagozat 

Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 

Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 

Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 

Szólisztikus feladatok ellátása kamara–, szimfonikus–, illetve fúvós zenekarban. 

Skálatanulmányok játszása fokozottabb tempóban. 

A hang megszólaltatásában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének fokozása. 

 

Továbbképző 9. évfolyam „B” tagozat 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

A zenei díszítések eszköztárának bővítése; 

A dupla– és triplanyelv megalapozása; 

A nehezebb, bonyolultabb ritmusképletek ismerete, elsajátítása. 

 

Továbbképző 10. évfolyam „B” tagozat 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 

szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

A zenei díszítések eszköztárának bővítése. 

A dupla– és triplanyelv használata. 

 

 

Gitár 

 

Előképző 1. 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben. 

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok 

 

Előképző 2. 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben. 

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kísérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Alapfok 1. 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i-m-a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel. 

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 

A többszólamúság megjelenésével - az egész tanulási folyamatban - ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

 

Alapfok 2. 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor). 

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 
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Alapfok 3. 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré). 

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy előadási 

darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

 

Alapfok 4. 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása. 

Terjedelmesebb etűd megtanulása. 

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása 

 

Alapfok 5. 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint. 

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása. 

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer Etűd 

VI-X.) eljátszása. 

 

Alapfok 6. 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal 

játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására. 

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit. 

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

Továbbképző 9. 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Továbbképző 10. 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

 

Zongora 

 

Előképző 1. 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Előképző 2. 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 
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Alapfok 1. 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Alapfok 2. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, 

XX. századi művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Alapfok 3. 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, 

klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű, 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Alapfok 4. 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 

barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Alapfok 5. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek 

előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Alapfok 6. 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

Továbbképző 7. 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Továbbképző 8. 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 
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Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Továbbképző 9. 

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Továbbképző 10. 

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

 

Szolfézs kötelező, szolfézs 

 

Előképző 1. 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete. 

A zenére figyelés, valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Előképző 2. 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére 

figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni. 

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő 

szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva - a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással - emlékezetből énekelni. 

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Alapfok 1. 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1 b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott 

ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után 

szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni. 

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 
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Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Alapfok 2. 

Tudja a tanuló a dalokat - ezen belül műzenei szemelvényeket - szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után 

lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem). 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll 

hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Alapfok 3. 

Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni. 

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Alapfok 4. 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, 

műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot. 

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban. 

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

 

 

 



 31 

Szolfézs 
 

Alapfok 5. 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, 

szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), valamint a 

dominánsszeptim-akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim-

akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim-hangzat felépítését. 

Tudjon - a tanultaknál jóval könnyebb dallamot - lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam kiegészítésekkel 

lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit. 

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit. 

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Alapfok 6. 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot és 

egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból 

(elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből). 

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után 

memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban 

 

Továbbképző 7. 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály 

Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy- vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

 

Továbbképző 8. 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni 

(pl. Kodály: 

15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 
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Továbbképző 9. 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 
 

Továbbképző 10. 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket. 

Zeneismeret 

Alapfok 1. 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10-15 zenei témát emlékezetből. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, 

romantikus dal, versenymű, szimfonikus költemény). 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti 

alkotásokkal összekapcsolva. 

 

Alapfok 2. 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10-15 témát emlékezetből énekelni vagy hangszeren 

megszólaltatni. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét jellegzetes 

témák alapján felismerni. 

 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit 

- a gregorián dallamokat, 

- a reneszánsz kórusműveket, 

- a barokk szvitet, 

- a preludiumot és fúgát, 

- az oratóriumot. 

 

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia fogalmát. 

Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti 

alkotásokkal összekapcsolva. 
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Továbbképző 3. 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban. 

Tudjon énekléssel, illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan 

megszólaltatni két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy részletet, két 

duettet a barokk, bécsi klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5-10 jellegzetes témát. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit, tudja zenei korokba 

helyezni. 

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Továbbképző 4. 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt-tíz jellegzetes 

témát a megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan megszólaltatni. 

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy-egy jellegzetes témáját. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Továbbképző 5. 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes 

a műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon két áriát (ária-részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8-10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni 

 

Továbbképző 6. 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes 

a műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon három-három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni. 

Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni). 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 
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Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Zenetörténet-zeneirodalom 

Alapfok 1. 

Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Alapfok 2. 

A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei 

szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Továbbképző 3. 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Továbbképző 4. 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Továbbképző 5. 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Továbbképző 6. 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

 

Zeneelmélet 

Alapfok 1. 

Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után 

zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Alapfok 2. 

Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Továbbképző 3. 

Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és formatani 

jelenségeiben. 

Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat részletesen 

elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni és/vagy 

lejegyezni. 
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Továbbképző 4. 

Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy 

lejegyezni 

 

Továbbképző 5. 

Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy 

lejegyezni. 

 

Továbbképző 6. 

Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy 

lejegyezni 

 

Kamarazene 

 

Alapfok 1. 

A tanuló legyen képes 

- megadott hangra önállóan hangolni, 

- hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

- be-, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

- be- és leinteni, 

- az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

- biztosan tempót tartani, 

- intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

- a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

- homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

Alapfok 2. 

A tanuló legyen képes 

- játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

- lassítani-gyorsítani a partner jelzése alapján, 

- tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

- szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

- legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz vagy a 

stabil hangolású hangszerhez, 

- disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

- a tanár jelzése alapján szólamát - szerepének megfelelően - kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

- eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

Továbbképző 3. 

A tanuló legyen képes 

- bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

- partitúrából játszani, 

- a helyes intonációt crescendo-decrescendo során is megőrizni, 

- segéd-, illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

- saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe 

helyezni, 
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- figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

- a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 

- a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

Továbbképző 4. 

A tanuló legyen képes 

- együttesével önállóan elhelyezkedni a próba, illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb 

körülményeket is szem előtt tartva, 

- folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

- ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

- minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben), 

- polifon műben „elúszás” esetén - partitúrából játszva - visszatalálni, 

- saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

- saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

- önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

- kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

Továbbképző 5. 

A tanuló legyen képes 

- készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket 

- irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

- önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

- meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei folyamatokat 

- a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

- az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

- önállóan olvasni a XX. sz.-i kottaképet 

- önállóan kialakítani a barokk díszítéseket 

- önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

 

Továbbképző 6. 

A tanuló legyen képes 

- bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

- partitúrából játszani, 

- a helyes intonációt crescendo-decrescendo során is megőrizni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

- saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe 

helyezni, 

- figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

- polifon műben „elúszás” esetén - partitúrából játszva - visszatalálni, 

- saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

- önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt 

stb. 

 

Táncművészeti ág, néptánc 

Népi játék 

Előképző 1. 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a 

párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 
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Előképző 2. 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a 

párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk során is. 

 

Néptánc 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot. 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai 

elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására. 

 

Alapfok 2. 

A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és 

dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot. 

A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, 

improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a 

tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre. 

 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, dallamát, 

a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 

 

A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és párban 

történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi 

meghatározására. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a 

tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 

 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult 

koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat. 

A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult 

zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket. 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat. 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására. 
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Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 

technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására. 

 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 

technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint. 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit. 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek 

alkalmazását a gyakorlatban. 

A tanult koreográfiákat. 

 

A tanuló legyen képes 

A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális táncok 

tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos 

megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására 

a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően. 

A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a 

mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai 

ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére. 

 

Folklórismeret 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles 

eseményeit, játék- és táncalkalmait 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet 

jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt- és időskor 

jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait. 
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A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 

 

Tánctörténet 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 

betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket. 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve 

önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket. 

 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 

Társastánc 

Gyermektánc 

Előképző 1. 

A tanuló ismerje a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es játékos táncokat, gyermektáncokat. 

A tanuló legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, 

érdeklődő, fogékony, együttműködő és problémamegoldó. 

 

Előképző 2. 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon tanult 

gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat. 

A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon a 

partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 

 

Társastánc 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok szokásait, 

viselkedési szabályait, magatartásformáit. 

A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok 

alapjainak kombinálására 

 

Alapfok 2. 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző testtartást, a 

helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat. 

A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni 
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Alapfok 3. 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt akciókat, az 

alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket. 

A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban történő, 

stílusos előadására, a táncos-táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, az 

alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést 

A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 

kivitelezésére 

 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes törzsmozdulat 

és a testhajlás fogalmát. 

A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a 

testhajlást. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult 

haladólépéseit. 

A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban. 

 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, Samba, 

Cha-cha-cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a táncszerkesztési 

elveket. 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 

összeállítására. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 

fogalmakat. 

A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára. 

 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult haladólépéseit és 

haladó figuráit. 

A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos eltáncolására. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, 

az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket. 

A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására szólóban, 

párban és csoportban. 

 

Viselkedéskultúra 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet illemtanát. 

A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos alkalmakra 

vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására. 
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Társastánctörténet 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin-

amerikai táncok (Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti kialakulását, stílusjegyeit 

és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a társastánc művészi és közhasznú formáit, a 

színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait. 

A tanuló legyen képes felismerni a társastáncok stílusjegyeit, a társasági táncélet különböző 

alkalmait, jellemző stílusjegyeit. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles képviselőit, 

unkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor társastáncainak 

formanyelveit. 

A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit. 

 

Társastánc gimnasztika 

Előképző 1. 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 

sajátosságait, tájékozódást a térben. 

A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben - színpadi 

térformákban - és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére 

 

Előképző 2. 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és etűdöket. 

A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos használatát és 

ismeretét. 

A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére és 

bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 

 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb-, nyak-, törzs- és kargyakorlatokat, a 

tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, gondolatait tudja kifejezni 

nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök segítségével is. 

A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 

tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 

 

Alapfok 2. 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb- és törzsgyakorlatokat, a hasizomgyakorlatokat és 

kombinációkat. 

A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok kivitelezésére, az 

izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos bemutatására, művészi 

kifejezésére, interpretálására. 

 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar- és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a tudatos 

testhasználatot A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei 

frázisok és lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére. 
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Képző- és iparművészeti ág 

 

Vizuális alapozó gyakorlatok 

Előképző 1 - 2. 

A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

- az alapvető ábrázolási technikákat, 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.  

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

- vázlatok készítésére, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

Vizuális alkotógyakorlat 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

- az alapvető ábrázolási technikákat, 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.  

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

- vázlatok készítésére, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

Alapfok 2. 

A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

- az alapvető ábrázolási technikákat, 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

- vázlatok készítésére, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje: 

- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

- az alapvető ábrázolási technikákat, 

- a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 

- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

- a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. Legyen képes: 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, 

- vázlatok készítésére, átírásra, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje: 

- a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
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- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására, 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók-tárgyak létrehozására, 

- egyéni eszközhasználatra, 

- a műalkotások értő befogadására, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje: 

- az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására, 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

- egyéni eszközhasználatra, 

- a műalkotások értő befogadására, 

- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje: 

- az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására, 

- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

- egyéni eszközhasználatra, 

- a műalkotások értő befogadására, 
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- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

- a térábrázolás alapelemeit, 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

- illusztrációkat készíteni. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

- a térábrázolás alapelemeit, 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

- illusztrációkat készíteni. 

 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje: 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

- a térábrázolás alapelemeit, 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
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- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

- illusztrációkat készíteni. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje: 

- a különféle vizuális művészetek jel- és jelképrendszerét, 

- a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a sík- és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

- a térábrázolás alapelemeit, 

- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

- illusztrációkat készíteni. 

 

Grafika és festészet alapjai 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje: 

- a vonal megjelenési formáit, 

- a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

- a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 

- a díszítés sajátosságait, 

- a nyomhagyás egyszerű technikáit, 

- a kompozíciós alapismereteket, 

- az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

- mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

- az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

- forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

- a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

- képalkotásra, 

- gyűjtemény létrehozására, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására 
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Alapfok 2. 

A tanuló ismerje: 

- vonal a térképző szerepét, 

- a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

- felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 

- a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

- a díszítés sajátosságait, 

- a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

- a kiemelés módjait, 

- az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: 

- vonalvariációk létrehozására, 

- a lelki minőségek kifejezésére, 

- felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

- egyszerű nyomatok készítésére, 

- képalkotásra, 

- gyűjtemény létrehozására, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje: 

- a mozgás-változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

- a színek egymáshoz való viszonyát, 

- a színek érzelmi minőségét, 

- a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

- a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

- a funkció és díszítés kapcsolatát, 

- a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 

- a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

- egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

- dombornyomat készítésére, 

- a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje: 

- a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 

- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 

- a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 

- a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

- munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

- a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós 

lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

- a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz, anyag 

nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) 

alkotásokat létrehozni, 

- egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 

- képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Alapfok 5. 

A tanuló ismerje: 

- a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 

- a különböző színviszonyok hatását, 

- a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 

- a fény-árnyék-szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése 

során, 

- alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 

- véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje: 

- a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

- a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 

- különbséget tenni a magas- és mélynyomás között, 

- grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján 

különböző méretű variációkat, kép-, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 

- munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

- véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló ismerje: 

- a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 

- a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 

- az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 

- az intermédia egyes műformáit, 

- a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 

Legyen képes: 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 

- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

- nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 

- munkáinak dokumentálására és installálására, 

- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje: 

- az olajfestés technikájának alapjait, 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

- a grafika és festészet szaknyelvét. 

A tanuló legyen képes: 

- különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 

- tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 

- önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 

- alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje: 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

- a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 

Legyen képes: 

- a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 

- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

- az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 

- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

- munkáinak dokumentálására és installálására, 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje: 

- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

- a grafika és festészet szaknyelvét, 

- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 

- alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 

- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

- munkáinak dokumentálására és installálására, 

- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

 

Népművészet 

Alapfok 1. 

A tanuló ismerje: 

- a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

- a népköltészet néhány alkotását. 

Legyen képes: 

- nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
 

Alapfok 2. 

A tanuló ismerje: 

- a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 

- a kiemelkedő jeles napok fontosabb szokásait. 

A tanuló legyen képes: 

- nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
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Alapfok 3. 

A tanuló ismerje: 

- a hagyományok szerepét, 

- a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 

Legyen képes: 

- a népi kultúra értékeinek befogadására. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje: 

- a néprajz, a népi kultúra területeit, 

- az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 

- a szellemi kultúra területeit, a népszokások alapjait. 

Legyen képes: 

- a népi kultúra értékeinek befogadására, 

- a megismert népi hagyományokat és saját tapasztalatait összehasonlítani. 
 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje: 

- a népi kultúra területeit, 

- a gazdálkodás szerepét, alapjait, 

- a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 

- a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

Legyen képes: 

- a népi kultúra értékeinek befogadására, 

- a természet és a népi kultúra közti összefüggések felismerésére, 

- a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje: 

- a népi kultúra területeit, a hagyományok szerepét, 

- tárgyalkotás szerepét, területeit, fontosabb jellemzőit, 

- a kézműves mesterségek fajtáit, alapjait. 

Legyen képes: 

- a népi kultúra értékeinek befogadására, 

- az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések megértésére, 

- a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 

 

Továbbképző 7. 

A tanuló ismerje: 

- a népművészet ágait, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

- a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák 

jellemzőit, 

- a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 

- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, 

- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

- a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje: 

- a népművészet ágait, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
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- a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: a népi bőrmunkák, textilmunkák és egyéb 

tárgyalkotási területek jellemzőit, 

- a díszítőművészet eszközrendszerét. 

Legyen képes: 

- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 

- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

- a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje: 

- a népművészet területeit, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

- a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 

- a népművészet tanult tájegységeit: Dunántúl, Alföld, Északi-középhegység fontosabb néprajzi 

tájegységeit, 

- az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

Legyen képes: 

- a népművészet értékeinek felismerésére és megfogalmazására, 

- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

- az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje: 

- a népművészet fogalmát, területeit, 

- a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 

- a népművészet tanult tájegységeit: a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységeit és a saját 

tájegységét, 

- a népi iparművészet jellemzőit, 

- a hagyományápolás lehetőségeit, 

- az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

 

Legyen képes: 

- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 

- az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 

- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

- az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Művészettörténet 

 

Alapfok 3. 

A tanuló ismerje: 

- az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban, 

- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 

- a művészet különböző funkcióját és társadalmi szerepét az őskorban, a korai nagy kultúrákban és 

más földrészek művészetében, 

- az európai kultúra forrásait, bölcsőjét. 

Legyen képes: 

- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 

- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 

- a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció-szempontú elemzésére, 



 51 

- a nem európai kultúrák művészetének megértéséhez szükséges szempontok és kulturális tényezők 

figyelembe vételére. 

 

Alapfok 4. 

A tanuló ismerje: 

- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 

- az európai kultúra első nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik mitológia, 

kereszténység), 

- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a tanult művészettörténeti korokban, korszakokban, 

- a római kortól a gótikáig a stílusok magyarországi vonatkozásait, itteni megjelenési formájukat, 

jelentőségüket, 

- azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen tanulmányozhatja a 

tanult stílusok emlékeit. 

Legyen képes: 

- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 

- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, 

- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. 

 

Alapfok 5. 

A tanuló ismerje: 

- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 

- a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait, 

- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban, 

- az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 

- a reneszánsztól a realizmusig terjedő korszak változásainak jellemző törvényszerűségeit, 

célkitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az esztétikumhoz való viszonyát, 

- a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait. 

Legyen képes: 

- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 

- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 

- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 

- műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 

 

Alapfok 6. 

A tanuló ismerje: 

- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 

- a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait, 

- egyes kiemelkedő műalkotások befogadás-történetét és utóéletét, 

- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait, ezek forradalmian megváltozó esztétikumát és 

funkcionalitását a 19-20. században, 

- az egyes irányzatok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 

- a modern művészet létrejöttének főbb állomásait, motivációit, korabeli fogadtatását. 

Legyen képes: 

- a megismert művészettörténeti irányzatok időrendi áttekintésére, összehasonlítására, értékelésére, 

- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 

- műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, sikeresen alkalmazni az 

összehasonlító műelemzés eszközét, 

- érteni és értékelni a művészet kísérletező megnyilvánulásait, felbecsülni ezek jelentőségét a 

későbbi korokra nézve. 

 

Továbbképző 7. 

- a teljes művészettörténet főbb korszakait, stílusait, stílusjegyeit, 

- a prehisztorikus és a nem európai kultúrák művészetének lényeges sajátosságait, 

- a különböző művészeti jelenségek mögött húzódó világnézeti, társadalmi hátteret, 
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- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a különböző kultúrákban, illetve különböző társadalmi 

rétegekben. 

Legyen képes: 

- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 

- összefüggéseket találni a különböző korszakok és kultúrák jelenségei között, 

- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 

- elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 

- értelmezni a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát. 

 

Továbbképző 8. 

A tanuló ismerje: 

- a klasszikus antik művészettörténeti korok és az európai művészeti korszakok lényeges 

sajátosságait, 

- a művészettörténeti korok (korszakok) legfontosabb alkotóit és legjellemzőbb alkotásait, 

- az antik mitológia, irodalom és történelem legfontosabb epizódjait, szereplőit, 

- a nyugati kultúra egyes korszakainak viszonyulási módját az antik örökséghez. 

Legyen képes: 

- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 

- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 

- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 

- jellemző ikonográfiai témák felismerésére, elemzésére, változatainak értelmezésére. 

 

Továbbképző 9. 

A tanuló ismerje: 

- a művészettörténeti korokat és irányzatokat, azok főbb stílusjegyeit, 

- a főbb vallásokat, azok mitológiáit, rítusait, teológiáját, legfontosabb szent szövegeit, 

- a kereszténység tanítását, történetét, egyházi művészetét, 

- a kereszténység helyét, szerepét az európai kultúra egyes korszakaiban. 

Legyen képes: 

- tájékozódni a vallástörténet és a művészettörténet nagy korszakaiban, 

- összefüggések megértésére a kor, a világnézet és a műalkotások kapcsolatában, 

- önálló, alkotószellemű elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 

- felismerni és elemezni az egyes műalkotások vallási funkcióját, világnézeti mondanivalóját és 

közösségi szerepét. 

 

Továbbképző 10. 

A tanuló ismerje: 

- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb alkotások 

tükrében, 

- a művészet fogalmának „kitágulását” a 19-20. században, 

- a művészet társadalmi, ideológiai meghatározottságát, művészet és társadalom konfliktusainak 

különböző példáit, 

- a művész szerepének, feladatának, magatartásformáinak okait és következményeit a különböző 

korokban. 

Legyen képes: 

- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 

- ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitív és negatív 

vonatkozásait, művészet és társadalom konfliktusainak lehetőségét, 

- önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével; más 

nézetek, vélemények megértésére, elfogadására 
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Színművészet-bábművészeti ág 

Dráma és színjáték 

Előképző 1. 

A tanulók ismerjék 

- az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét, 

- a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát, 

- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes-táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább egyet). 

Legyenek képesek 

- adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos érzékelésre, 

- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre, 

- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 

részvételre, 

- legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására, 

- a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során, 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre, 

- társaikkal való együttműködésre. 
 

Előképző 2. 

A tanulók ismerjék 

- a csoportos játék szabályait 

- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

- a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

- a megismert ritmushangszerek használatát 

- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket (az újonnan - tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 

- egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek 

- adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 

részvételre 

- legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

- a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

- társaikkal való együttműködésre 
 

Alapfok 1. 

A tanulók ismerjék 

- a tér használatát és az abban való tájékozódást 

- a helyszín fogalmát, jelentőségét 

- a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

- a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

- a legfontosabb légző- és hangképző gyakorlatokat 

- a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Legyenek képesek 

- egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

- egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

- a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

- az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

- a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

- a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

- tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 
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Alapfok 2. 

A tanulók ismerjék 

- a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását 

- a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

- a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

- a tiszta, érthető beszéd alapjait 

- a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

- a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

- a feszítés-lazítás alapgyakorlatait 

- a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Legyenek képesek 

- figyelmük tudatos összpontosítására 

- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

- a bizalom megélésére 

- érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

- tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

- egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

- aktív szerepjátékra 

 

Alapfok 3. 

- az együttérző beleélés szükséges voltát 

- a szavak nélküli közlések jelentőségét 

- a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

- a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

- az analógiás gondolkodás alapjait 

- egyes karakterjellemzőket 

- a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

- a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 

- a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

- a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

- aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex drámaórákban 

- feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

- beszédüket a térhez igazítani 

- pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

 

Alapfok 4. 

A tanulók ismerjék 

- különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes 

módjait 

- a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

- a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

- az időmértékes versek ritmizálását 

- a tagadás hangsúlyát 

- az improvizáció szabályait 

- a színpadi létezés alapszabályait 

- a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

- mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

- különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
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- konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

- a tér tudatos használatára 

- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

Alapfok 5. 

A tanulók ismerjék 

- a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

- a kontraszt fogalmát 

- a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

- a drámák alapvető munkaformáit 

Legyenek képesek 

- ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

- egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 

- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

- bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

- a munka eredményének bemutatására 

- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

- a tér tudatos használatára 

- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

 

Alapfok 6. 

A tanulók ismerjék 

- a különböző színházi terek jellemzőit 

- a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

- a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

- a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

- az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

- a „félre” és a monológ technikai alapjait 

- az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

- a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

Legyenek képesek 

- alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

- munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

- a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 

- a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 

- részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

- a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

- az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy színházi 

előadásban való közreműködésre 

 

Továbbképző 7. 

A tanulók ismerjék 

- a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

- a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

- a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

- az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

- a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 

- a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 

- a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

- az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 
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- a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és -zárás szerepét, fontosságát 

Legyenek képesek 

- a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés érdekében 

mozgósítani 

- gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

- saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

- alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető színházi 

konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

- csendben figyelni társaik játékát 

- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve 

társaikkal együtt dolgozni 

- a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 

 

Továbbképző 8. 

A tanulók ismerjék 

- a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát, 

eszközkészletét 

- az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és elkülönített 

használatának gyakorlati alkalmazását 

- a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 

megjelenítése, a narráció formái) 

- egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 

- a történetmesélés színházi eszköztárát 

- az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 

Legyenek képesek 

- alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

- a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

- egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

- személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

- a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

- instrukciókat az improvizációba építeni 

- különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

- ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

- jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni 

 

Továbbképző 9. 

A tanulók ismerjék 

- a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 

- a jelmez figurateremtő jelentőségét 

- az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 

- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, 

belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 

cselekvés) 

- a drámai feszültség növelésének technikáit 

- egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

- a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

- a drámai dialógus sajátosságait 

Legyenek képesek 

- egyszerűbb státusjátékokat játszani 

- a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

- önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének egyes 

technikáit 

- kelléket használva improvizálni 

- jelmezben improvizálni 
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- hitelességre törekedve játszani 

- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének 

alkalmazására 

- emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

- típusfigurák elmélyítésére 

 

Továbbképző 10. 

A tanulók ismerjék 

- a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

- a cselekvő elemzés alapjait 

- egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 

- a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

- a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, szereplők elő- 

és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket (szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek) 

- a státusz jelentőségét 

- a különböző státuszjeleket 

- egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 

- a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

Legyenek képesek 

- a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

- a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig tartó skálán 

különböző megnyilvánulásokra 

- több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

- különböző státuszú figurák megformálására 

- jeleneten belül státuszt módosítani 

- jellemfejlődés alapszintű bemutatására 

- társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

- az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 

- ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre állítás 

folyamatához igazítani 
 

Beszéd és vers 

Alapfok 1. 

A tanulók ismerjék 

- az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

- artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

- az általában érvényes hangsúly-szabályokat 

Legyenek képesek 

- figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

- a szöveg zenei-ritmikai elemeinek kiemelésére 

- csoportos ritmusjátékokra 

- csoportban történő vers-előadásra 

 

Alapfok 2. 

A tanulók ismerjék 

- a természetes és a szerep-beszédhang jellemzőit 

- a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 

Legyenek képesek 

- légzésük egyszerű szabályozására 

- különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

- egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

- a szövegek tartalmának kifejtésére 

- a szöveg memoriterként való rögzítésére 
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Alapfok 3. 

A tanulók ismerjék 

- a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

- a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

- az alapvető testbeszéd-formákat 

Legyenek képesek 

- széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

- rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló előadására 

 

Alapfok 4. 

A tanulók ismerjék 

- a légzés szövegtagoló szerepét 

- beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

- a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

- a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

Legyenek képesek 

- légzésük tudatos irányítására 

- oldott, természetes középhangjuk használatára 

- saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

- különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására 

- felépített produkciók bemutatására 

 

Alapfok 5. 

A tanulók ismerjék 

- a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

- a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

- a hangsúly és érzelmi többletek jelentés-módosító szerepét 

Legyenek képesek 

- alkalmazkodni a térhez 

- megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

Alapfok 6. 

A tanulók ismerjék 

- az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

- a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

- saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek 

- figyelmük megosztására 

- érzelmeik kondicionálására 

- fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

- ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

- önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

 

Továbbképző 7. 

A tanulók ismerjék 

- a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 

- a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

- az önálló szövegelemezés ismérveit 

Legyenek képesek 

- beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 

- klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 

- ismert karakter-hangzások megformálására, alkalmazására 
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Továbbképző 8. 

A tanulók ismerjék 

- a bemelegítő hang-gyakorlatokat 

- a beszéd dallamának változatait és kifejező 

- erejét 

- a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

Legyenek képesek 

- halkan és suttogva is szöveget mondani 

- önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 

- csoportmunkában együtt dolgozni 

 

Továbbképző 9. 

A tanulók ismerjék 

- az artikulációs mozgás-ügyesítés gyakorlatait 

- a pódiumi műfajokat 

- a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek 

- egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

- saját repertoár-építésre 

- önállóan, személyiségükhöz illő vers- vagy prózai szöveg kiválasztására 

- csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

 

Továbbképző 10. 

A tanulók ismerjék 

- a szinten-tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 

- a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

- a szerkesztés alapvető technikáit 

- a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 

Legyenek képesek 

- önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt 

- önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

- rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 
 

Zene és ének 

Alapfok 1. 

A tanulók ismerjék 

- a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 

- a tanult énekelt verseket 

- a negyed, nyolcad ritmusképletet 

- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- az egyenletes lüktetés ill. dal- vagy szövegritmus hangoztatására 

- a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 
 

Alapfok 2. 

A tanulók ismerjék 

- a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 

- a tanult énekelt verseket 

- a szinkópa ritmusképletet 

- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
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- három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 

- a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 
 

Alapfok 3. 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely-járás szokását őrző dallamát 

- a tanult megzenésített verseket 

- a triola ritmusképletet 

- a barokk zene jellemző stílusjegyeit 

- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 

- a triola ritmusképlet hangoztatására 
 

Alapfok 4. 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 

- a tanult énekelt verseket 

- a tanult klasszicista dalokat 

- a klasszicista stílus jellemző jegyeit 

- a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

- az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 

- ritmus- és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

- a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére 

Alapfok 5. 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 

- romantikus zeneszerzők egyes dalait 

- a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó) 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

- a romantikus dalok kifejező éneklésére 

- egy hallott zeneműre történetet kitalálni 

- a romantika stílusjegyeit felismerni 

 

Alapfok 6. 

A tanulók ismerjék 

- a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 

- XX. századi zeneszerzők néhány dalát 

- XX. századi költők tanult megzenésített verseit 

- a tizenhatod ritmusképletet 

- a XX. század jellemző stílusirányzatait 

Legyenek képesek 

- csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 

- az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 

- hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 

- különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam- vagy ritmushangszerekkel 

 

Továbbképző 7. 

A tanulók ismerjék 

- a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
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- az opera jelentőségét a zene- és színházművészetben 

- a jelentősebb operaszerzőket 

- néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

- egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Legyenek képesek 

- az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 

- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 

 

Továbbképző 8. 

A tanulók ismerjék 

- a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

- a jelentősebb daljáték-, operett-, musicalszerzőket 

- néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 

Legyenek képesek 

- a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben felismerni 

- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb megfogalmazására 

Továbbképző 9. 

A tanulók ismerjék 

- a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket 

- a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére 

- rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 

- a világzenét játszó jelentősebb előadókat 

Legyenek képesek 

- érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, hangmagasság) 

alkalmazásával 

- a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult dalainak 

adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

- a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 

- különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 

 

Továbbképző 10. 

A tanulók ismerjék 

- azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, fontos 

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok valamelyikébe 

- a zene- és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 

- a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 

- a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 

Legyenek képesek 

- kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, időtartam, 

hangerő, hangszín, hangok közötti szünet) 

- zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és jelentésmódosító 

funkció) 

 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: 

1. Beszámoltató (tanév végi) vizsga: minden tanév május-június 

2. Osztályozó vizsga: a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben  

3. Különbözeti vizsga: a felvételt, átvételt megelőző két hétben 

4. Pótló vizsga: az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban 

5. Javítóvizsga: augusztus 15-étől augusztus 31-éig 

6. Művészeti alap- és záróvizsga: minden tanév május-június 
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Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Annak a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a gondviselőnek, aki osztályozó vizsgát tehet, az 

intézmény-vezető írásbeli tájékoztatást küld minden tanév április utolsó munkanapjáig, hogy a 

tanuló milyen tárgyból milyen évfolyamon tehet osztályozó vizsgát.  

A tanuló, illetve a szülő a kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban jelzi, hogy a tanuló 

jelentkezik az osztályozó vizsgára.   
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1. számú melléklet, Digitális munkarend 

 

 

 

Digitális munkarend a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában 

  

Az intézmény működése, munkarend  

A személyes kontaktus kerülése miatt ügyeletet és készenlétet tartunk.  

Ügyelet a székhelyen (2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58.)  8-16 óra között.  

Ügyeletet tart az intézményvezető vagy intézményvezető- helyettes.  

Intézményvezető és intézményvezető-helyettes elérhetősége: titkarsag@domsodiami.hu,  

telefon: 06/24-435-338, mobil: 06-30/3417940 

Iskolatitkár és jelmez-és viselettáros: 8-16 óra között; elérhetőség: 06/24-435-338, 06-30/8500066 

Belépésre jogosultság: kizárólag az iskola és a fenntartó dolgozói 8-16 óra között.  

A szülők és a tanulók az ügyintézésre a KRÉTA felületet használják.  

A személyes ügyintézés előzetes telefonos egyeztetést követően 10-16 óra között. 

Az intézményben a belépők részére a higiénia betartása kötelező!  

  

A digitális tanítás formái 

A digitális munkarend kialakítása az érvényben lévő órarend alkalmazásával történik. 

Egyéni tanulói foglalkozások: videókamera segítségével.  

Csoportos foglalkozások: digitális tananyag alkalmazása, tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

használata, tudáspróbák, tesztek, projektmunkák, prezentációk készítése, KRÉTA rendszer 

használata. 

Egyedi esetekben a tananyagot Messenger/Viber üzenetben, e-mailben vagy nyomtatott formában is 

eljuttathatja a pedagógus, visszaküldheti a tanuló. 
 

A digitális tanrend alatti időben a tanulótól elvárt, hogy napi szinten, aktívan részt vegyen az e-

oktatáson, a számára kialakított virtuális térben jelen legyen. A számára kiadott feladatokat 

megoldja, pedagógus kérése esetén azokat visszaküldje. 

 

Az ellenőrzés és értékelés módja, és formái  

Az egyéni, videókamerás órák folyamatos óraközi értékeléssel történnek. A visszaküldött, feltöltött 

feladatokat a pedagógus írásban értékeli. 

Írásbeli visszajelzés, csoportos értékelés, beadandó dolgozat értékelése, teszt értékelése. Az 

évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének feltétele a kiadott feladatok elvégzése.  
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Feladatok kiadására vonatkozó javaslat: 

heti 1 tanórában tartott tantárgy esetében: kéthetente egyszer,  

heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetében: heti egyszer, 

heti 4-5 tanórában tartott tantárgy esetében: heti kétszer adnak ki feladatot a pedagógusok. 

 

A pedagógus egy havi jeggyel és egy szorgalom jeggyel értékeli a növendék tanulmányi 

teljesítményét az adott tantágyból. 

 

Kapcsolattartás 

Az iskola pedagógusai tantermen kívül, digitális munkarendben dolgoznak otthoni munkavégzéssel, 

munkanapokon 14-18 között elérhetőek a növendékek számára telefonon, e-mail-en vagy egyéb 

digitális formában.  
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Záró rendelkezések 

 

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje a nevelőtestület elfogadásával lép érvénybe. 

A hatálybalépés napja 2020. szeptember 01. 

Az iskola házirendje nem hárít többletköltséget a fenntartóra. 

 

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Iskolaszéke és Intézményi Tanácsa a Házirend 

elkészítése során jogszabályban meghatározott kérdésekben véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Dömsöd, 2020. augusztus 31. 

 

………………………………………..    

Ócsai Julianna az Iskolaszék és az  

Intézményi Tanács elnöke 

 

 

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét a nevelőtestülete 2020. augusztus 31-én 

megtartott határozatképes ülésén 4/2020. sz. határozatával elfogadta.  

 

 

Dömsöd, 2020. augusztus 31. 

 

 

………………………….…………….   ……………………………….……… 

   

Földváriné Balikó Mariann     Donec Szergej  

pedagógus       pedagógus 

 

 

 

…………………………………….. 

Köntös Ágnes  

intézményvezető 

 

 

 

 

 

A Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjében foglaltakkal egyetértek. 

 

Szigetszentmiklós, 2020. ………………………….. 

 

 

 

…………………………………… 

dr. Pálos Annamária  

tankerületi igazgató 


