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Bevezetés, iskolánk rövid története 

A Cilinder gyermekszínházi műhelyt drámapedagógusok hozták létre 1986-ban, mely 1991 óta 

alapítványi formában működik. Nevünk Cilinder Színház és Iskola Alapítvány. Az oktatási 

törvény lehetőségével élve 2002-ben megalapítottuk a Cilinder Alapfokú Művészetoktatási 

Iskolát 400 tanulóval, mely több telephelyen működő közoktatási intézmény volt. A 2002/2003-
as tanévben 24 tanulócsoport indult szín és bábművészeti ágon, színjáték szakon, elsősorban az 

első évfolyamon. 2005/2006-os tanévben alapítványunk fenntartásába került (csatlakozott) a 

nagy múltú Elő- Tér Iskola, ezért a bővült az intézmény pedagógiai programja a 

képzőművészeti és a táncművészeti ággal. 2013. szeptembertől iskolánk OKJ-s gyakorlatos 
színész – színház és filmszínész, illetve Színész II. képzéseket indított. 2016-ban iskolánk 

zeneművészeti ággal bővült, 2017. szeptember 01-től iskolánk nevét META Mesterek és 

Tanítványok Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumra a változtattuk. 

Az Alkotmány kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 

társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.& (3) bekezdése kimondja, hogy a 

gyermeknek, tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. 
A fentieket felismerve a törvényi megfogalmazás szellemében alakult meg 1999-ben az 
alapfokú művészetoktatási intézmény. 
1998. VI. 10-én megjelent a művelődési és közoktatási miniszter 27/1998. (10.) MKM rendelet 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról, amely rendelet szerint azokban a művészeti ágakban, amelyekben a művelődési és 

közoktatási miniszter kiadta a művészetoktatás követelményét és tantervi programjait – 
indítható az alapfokú művészetoktatás. 
A rendelet értelmében az iskola a táncművészet, a képző- és iparművészet, zeneművészet, 

valamint a szín- és bábművészet területén kívánja biztosítani a tanulók számára alkotó és 

önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik 

fejlesztését. 
A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet (3) bekezdés kimondja, hogy a miniszter művészeti 

áganként és évfolyamonként részletes tananyagot tartalmazó tantervi programot jelentet meg. 
E program alapján készült az iskola pedagógiai programja. 
 
 

Jogszabályi háttér 

-  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 
- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
- 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 
- 32/1999. (VIII. 18.) OM rendelet 
- 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 
- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 

 



 

 

15 
 

Intézményünk fenntartója: 

Cilinder Színház és Iskola Alapítvány 
1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 97/c 
 
Intézményünk székhelye:  

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/C 
 
Telephelyeink:  

1137 Budapest, Hajdú utca 18-24. 
1084 Budapest, Német utca 14.  
1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. 
1083 Budapest, Losonci tér 1. 
 
 
Az iskola nevelési programja tartalmazza: 

 

1. A nevelő-oktató munka alapelveit, értékeit, 
2. A zenei nevelés oktatásának cél- és feladatrendszerét, 
3. Feladatait, eszközeit, eljárásait, módszereit, 
4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 
5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 
6. A pedagógusok helyi intézményi feladatait, 
7. A kiemelt figyelmet igénylő (problémás, magatartás és viselkedészavaros) és a tehetségek 

fejlődését segítő tevékenységet, 
8. Ifjúságvédelemmel, esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok, 
9. A gyermekek, a tanulók értékelésének elvei és formái, 
10. Tehetség, képesség kibontakoztatásának formái, 
11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendjét, 
12. A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei és kapcsolattartásának, 

együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. 
 
Helyi tanterve tartalmazza: 

 

1. Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 
2. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező- és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 

követelményeit, az előírt tananyagot, 
3. A magasabb évfolyamra lépés feltételeit, 
4. A beszámoltatás, az értékelés formáit, a tanuló szorgalma és teljesítménye minősítésének 

formáját, 
5. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elveit, 
6. Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit. 
 

Az alaptevékenység leírása: 

Az intézményben alapfokú művészetoktatás működik, a következő tanszakokon és 

tantárgyakból: 
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Szín- és bábművészeti ág 

Színjáték tanszak: dráma és színjáték, beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, 

színházismeret 
Bábjáték tanszak: bábjáték, bábkészítés, beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, 

színházismeret 
 

Táncművészeti ág 

Néptánc tanszak: néptánc, folklórismeret, népi játék, tánctörténet, népzenei alapismeretek, 

táncjelírás-olvasás 
 
Képző és iparművészeti ág: 

Képzőművészet tanszak (előképző + 1-3. alapfokú évfolyam): vizuális alapozó gyakorlatok, 
Grafika és festészet alapjai, művészettörténet, vizuális alkotó gyakorlat (1-10 évf.) 
Fotó és film tanszak (4-10 évfolyamig): fotó film és műhelygyakorlat, vizuális alkotó gyakorlat 

(1-10 évf.) 
Grafika és festészet tanszak (4-10 évfolyamig): grafika és festészet műhelygyakorlat, vizuális 

alkotó gyakorlat (1-10 évf.) 
Környezet és kézműves kultúra tanszak (4-10 évfolyamig): környezet- és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat, vizuális alkotó gyakorlat (1-10 évf.) 
Szobrászat és kerámia tanszak: szobrászat és kerámia műhelygyakorlat (4-10 évf.) 
Választható tantárgyak: vizuális alapozó gyakorlatok (1-2. előképző évf.), népművészet (1-10 
évf.), művészettörténet (3-10. évf.) 
 
Zeneművészeti ág-klasszikus zene 
Fafúvós tanszak: fuvola, klarinét 
Rézfúvós tanszak: trombita 
Akkordikus tanszak: gitár 
Billentyűs tanszak: zongora 
Vonós tanszak: hegedű, gordonka 
Zeneismeret tanszak: zeneismeret/szolfézs, zeneismeret/szolfézs főtárgy,  

zeneismeret/zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret/zeneelmélet 
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus 
Zeneművészeti ág-népzene 

Vonós és tekerő tanszak: népi hegedű 
Fafúvós tanszak: népi furulya 
 
Évfolyamok száma: 2 előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eljárásai 

Alapelvek, értékek 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

a művészetoktatási intézményünk nevelő-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti kultúra 

művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át; 

kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyitottságra; 
a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a 

nevelési-oktatási folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 
a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 
a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához; 
az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; 
minden művészetoktatási tevékenységünket – az oktatás és nevelés terén egyaránt – a 

gyermekek okos szeretete hatja át; 
iskolánk segíti a növendékeket felkészülni az önálló művészeti ismeretszerzésre és 

önművelésre, ennek feltétele az adott művészeti terület tanulási képességeinek és szilárd 

alapkészségeinek kialakítása; 
alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 
minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 
megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtéséhez; hatékony támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez; 
az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványaikban a választott művészeti 

területen a teljesítményorientált beállítódást; 

reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő művészeti területen a 

továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását; 
alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, a művészeti 

környezetük megismerésének és megóvásának igényét; 
Az iskola a szülőkkel közösen biztosítja a demokratikus légkört, úgy, hogy megállapítja a 

helyi szükségleteket, az iskolán belüli szolgáltatásokat, az iskola munkarendjét. 
Az iskola teljes szakmai önállósággal bíró autonóm jogi személyiség. Ez a nevelőtestület 

erőssége, a szakmaiság, az iskola szakmai kompetenciájában a döntések meghozatala, 

pedagógiai problémák, szakmai kérdések megválaszolása magas szintű szakmai igényesség 

mellett. 
Alapelvünk, hogy nemzeti kultúránkról, hagyományainkról, valamint más népek kultúrájáról 

közvetítsünk számukra magyarságunk ismeretéről, nemzeti önismeretről. 
Az iskolai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. A pedagógusok személyes 

kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyéni fejlődéshez. A 
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„játékos oktatás” feszültséget oldó, megnyugtató hatású, a testi, lelki, szociális egészségkultúra 

egyensúlyának biztosítására. 
Alapelvünk, hogy minden gyermek fejleszthető. Az iskola sokszínű tevékenységet kínál, 

amiből lehetősége van képességeinek, érdeklődésének megfelelő ismeretek elsajátítására. 
A tanulókat tilos hátrányosan megkülönböztetni bármilyen okból, így különösen a gyermek 

hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és 

jövedelmi helyzete miatt. 
Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra 

megbecsülése, az egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre, az 

erkölcsös cselekvés igénylésére és igényére, a természetben és az emberi alkotásban 

megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó életre neveljük. 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési célja 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi 

erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük 

javát is szolgálja. 

Ennek érdekében célunk az alapfokú művészeti nevelés-oktatás kezdő szakaszára 

 a művészeti iskolába lépő kisgyermekben alakítsa ki, óvja és fejlessze a tevékenység, 

a megismerés, a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 tegye fogékonnyá a tanulót a választott művészeti terület értékei iránt; 

 az iskola segítse a gyermek speciális képességeinek fejlődését; 

 a művészetoktatási intézmény gazdag tevékenységrepertoárja fejlessze a 

növendékek speciális művészi képességeit. 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára 

folytassa a kezdő szakasz művészeti nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek 

fejlesztését; 

vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás; 

a művészeti pályára készülő különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, művészi teljesítményű gyerekeket érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

magas színvonalú és sokrétű művészeti tevékenységgel fejlessze a tanulók alkotó készségét 

és kreativitását; 

tudatosítsa a gyermekben a művészeti értékeket, erősítse meg az alkotó magatartási 

mintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét formálva szolgálja az akarati 

tulajdonságokat; 
segítse növendékeit abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és gazdag személyiséggé, 

alkotásra és boldogságra képes emberekké válhassanak; 
a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a kitartó művészi tevékenységre nevelés, a képességek 

fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, a nyelvi-kommunikációs, az esztétikai nevelés területei) 

és a szükségletek alakítása képezze; 
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fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek; 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritás-érzését, 

empátiáját; 
jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt tanulók 

jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló 

pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság; 
a művészeti tevékenység középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 
a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommunikációs képességeket is, 
amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják; 
a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény-és sikerorientált 

beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 
segítsük őket abban, hogy minden növendék kialakíthassa az önfejlesztő stratégiáját, 

legyen perspektivikus jövőképe; 
A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, illetve 

gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az itt tanuló gyerekek 

élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki 

tudják fejezni a tánccal, zenével, tudjanak rajzzal és festéssel, mintázással értékeket 

létrehozni, tudják kifejezően előadni a tanult báb-és drámajátékokat. 

A művészeti nevelés a befogadói tapasztalatok által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító 

cselekvőképesség kialakításához és fejlesztéséhez, így az iskola nevelési célja mindezek 

megvalósítása. 

Az iskola oktatásának – bár aligha választható szét a nevelés és az oktatás – célja az, hogy a 

tanulók a 12 évfolyam elvégzése alatt elsajátítják mindazokat az ismereteket, amelyek 

biztosítják a művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot. 

Az iskola által választott és ajánlott szabadon választható tantárgyak a helyi igények és célok 

figyelembe vételével kerülnek a programba. Olyan szabadon választott tantárgyakat ajánlunk, 

amelyeknek programjait a miniszter központilag adja ki. A tananyagot eszköznek tartjuk a 

tanulók értelmi, érzelmi és kifejező képességeinek fejlesztéseiben a gyermek életkori 

fejlődéséhez igazítva. 

A tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. 

Az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a művészeti 

iskolák közötti kapcsolatok ápolásában. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén. 

A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 
Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény feladata 

Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakaszára: 

a pedagógiai munka középpontjában a speciális művészi képességek személyre szóló 

fejlesztése álljon; 

a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, s ezáltal motivált munkában alakítsa a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának 

gazdagodását; 

adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz; 

alapozza meg a speciális képességek elsajátítását, a tanulási szokásokat; 

támogassa az egyéni művészi képességek kibontakozását; 

törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális-kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat; 

a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

Feladatok az alapfokú művészeti nevelés-oktatás második szakaszára 

fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a művészeti tevékenység 

harmonikus, konstruktív gyakorlásához szükségesek; 

a művészeti tevékenységek közben fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési 

készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

a választott művészeti szakterületen értékteremtés és értékalkotás; 

tegye fogékonnyá és aktívvá a speciális művészeti területen; 

speciális tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 
a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a művészeti tevékenységük eredményességéről, 

teljesítményéről és alkotó magatartásuk minőségéről. 

 

Mint ahogy hagyományt, iskolát sem lehet teremteni egyik pillanatról a másikra. Szükség van 

időt álló értékekre, gyermekszeretetre, megfelelő tartásra és sok-sok optimizmusra. Az iskola 

alapvető feladata a rábízott gyerekek oktatása, nevelése. Tegye ezt úgy, hogy közben 

vértezze fel őket a lehető legtöbb olyan ismerettel, amelyek birtokában később majd önállóan 

dönteni, választani tudnak a kínálkozó lehetőségek közül. Mindaddig pedig az iskola a tanulói 

személyiség változásait figyelembe véve az iskolai közösség által elfogadott, a szülőkkel 

egyeztetett saját belső értékrendje szerint oktat, nevel. Az iskola kötelessége, hogy a 

mindenkori társadalmi elvárásoknak eleget tegyen. Ugyanakkor az iskola is hat a 

társadalmi környezetére. Ebben a kölcsönhatásban folyamatosan mérlegelni kell azt, hogy az 

iskola meddig mehet el a külvilág által diktált és elvárt irányzatok követésében, hisz időnként 

igen tolakodóan terjeszkednek a nem kívánatos jelenségek, magatartási életformák. 
  

A nevelési célok megvalósításához fontos feladat az optimális feltételek megteremtése. A 
diákok legfontosabb feladata a tanulás. Az iskola szellemileg önálló, alkotó közösség, 

amelynek egyaránt fontos tagja a gyermek, a pedagógus és a szülő. 
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Személyiségének kibontakoztatásához eredményes munkát végezni, eredményesen tanulni 

csak jó hangulatban, kiegyensúlyozott légkörben lehet. Az oktatás eredményességét tekintve 

a tárgyi-technikai feltételek megléte, avagy hiánya csupán sokadik tényező a pedagógus 

személyisége, az iskolai légkör, a pedagógusok és a tanulók kapcsolata után. A tekintélyelvűség 

helyett az értékre, az eredményességre helyezzük a hangsúlyt. Nem tiltó, inkább „megengedő” 

iskola vagyunk. Természetesen a legalapvetőbb szabályok betartását mindenkitől elvárjuk, 

miközben lehetőséget biztosítunk tanulóink számára az átlagosnál magasabb színvonalú képző- 
és iparművészeti, báb- és színművészeti, zeneművészeti és táncművészeti tanulmányok 

folytatására. Igyekszünk megteremteni az előrehaladáshoz szükséges lehető legjobb 

feltételeket. 
 

Érzelmi nevelés, érzelmi biztonság kialakítása 

Az iskola minden dolgozójától elvárjuk a gyermekek szeretetét, és azt, hogy saját 

munkaterületén védje, óvja őket. Senki sem lehet túlságosan szigorú vagy túlságosan 

megengedő. Az érzelmi nevelés nem csupán akarat kérdése. A lehetőségekhez képest 

egységesen kell kezelnünk a felmerülő problémákat. Bár a pedagógus leginkább 

személyiségével, saját példájával nevel, nem lehet megfeledkezni az egyes művészeti ágak 

által biztosított lehetőségekről, amelyek kitűnő lehetőségeket biztosítanak ezen a téren. A 

képzéseink fakultatív jellege garancia a diákok aktív részvételére az oktatásban. A gyermek 

számára az érzelmi biztonság megteremtésére törekszünk, arra hogy minden tanuló érezze jól 

magát az iskolában, vegye körül kellemes környezet, érezze azt magáénak. 
 
Az értékelés dilemmái 

A művészetpedagógiában az értékelés egzaktsága még az egyéb pedagógiai területekhez képest 

is kemény dió. Egy alapfokú művészetoktatási intézményben meg különösen az, hiszen itt nem 
művészképzés folyik (ahol a teljesítmény valamelyest kvantifikálható és kvalifikálható), hanem 

mindenekelőtt szocializálás (a művészetpedagógia sajátos eszközeivel), illetve művészeti 

előképzés. 
 
Az elsőben (szocializálódási, beilleszkedési sikerélmény) a kreatív és a kifejezetten alkotói 
 képességeknek, készségeknek és ezek fejlesztésének, valamint az önismeretnek és  
önkifejezésnek van kitüntetett szerepe. Ezek elég nehezen mérhetőek. Amennyiben valamelyest  
mégis, akkor túlnyomórészt szubjektív szempontok alapján. 
A művészeti előképzésről is hasonló állapítható meg, tetézve mindazzal, amit a tehetség 

ellentmondásos jelenségéről tudunk (és a pedagógiai programban részletesen ki is fejtünk: → 

A tehetséggondozás speciális alapelvei és feladatai). 
E nehéz helyzetnek van viszont egy jó oldala. A korrekciónak és önkorrekciónak itt sokkal 

nagyobbak és biztosabbak a lehetőségei, mint a kognitív megismerés, a „tanulás” során. (Ezt 

szintén a pedagógiai program megfelelő helyein fejtettük ki bővebben: → több helyütt, főként: 

Ellenőrzés, értékelés, mérés; A növendékek értékelése; Folyamatos, személyre szóló értékelés.) 
 
Mindezeket szem előtt tartva az értékelés szempontjait a következőkben látjuk: 

- a növendék szakmai teljesítményemelkedése (vagy –süllyedése) önmaga korábbi 

teljesítményeihez képest 
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- az előírt tantervi és egyéb pedagógiai feladatok teljesítése, a teljesítés színvonala, 

tényleges eredménye 
- részvétel a versenyeken, szerepléseken, a nem kötelező és az iskolán kívüli 

tevékenységekben, valamint a részvétel tényleges teljesítményei 
- a személyiségfejlődésben hatásra vagy önállóan elért eredmények 
- a tehetség pillanatnyi állapotát objektíve meghatározó tényezők korrekciós hatása 
- morális teljesítmény a tanórai és egyéb feladatok végrehajtása során 

 
A szakmai követelményeket az évfolyamokra bontott tantárgyi tantervek tartalmazzák. Az ott 

felsorolt és jelzett követelmények teljesítése az optimumnak (jeles) felel meg. Ezért különösen 

fontos volna a minimumkövetelmények egzakt meghatározása. Csakhogy a művészetpedagógia 
éppen arra épül, hogy az egységesítés helyett a konkrét, személyes adekvációt, érvényességet 

igyekszik értékrendszere középpontjába helyezni. Ezért kategorikus minimál követelmények 

nem határozhatók meg. Különösen akkor nem, ha az értékelés döntő, első szempontjaként az 

egyes növendék önmagához viszonyított előrelépésének mértékét határozzuk meg. Így tehát 

általában azt mondhatjuk, hogy a felsorolt követelmények minimális mértéke, illetve a tananyag 

tematikailag csoportosított felsorolásainak első 2–4 pontja jelenti a minimális követelményeket 

– mivel a tantervben meglehetősen részletesen tárgyalt tananyag-témakörök fokozatosan 

nehezedő sorrendben követik egymást. 
 
Tanszakok 

Táncművészeti ág 

A táncművészeti oktatás célja, hogy lehetőséget nyújtson az e terület iránt érdeklődő tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, ritmusérzékének tér-és 

formaérzékének kialakítására. A tanulók tánctechnikai, előadói műveltsége formálásával 

felkészítsen a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 

Képző-és iparművészeti ág 

A képző-és iparművészeti ágon belül a különböző tanszakok egységes célja, hogy kifejlessze a 

növendékek esztétikai érzékenységét, az igényességet, az ízlést, fogékonnyá tegye a képi 

műveltség, a képi emlékezet és képzelet iránt. Elsősorban a vizuális nevelés ad alkalmat arra, 

hogy a tanulók életkori sajátosságaikat figyelembe véve érdeklődésüknek és tapasztalataiknak 

megfelelően gyarapíthassák ismereteiket, fejleszthessék képességeiket, és a különféle 

szakirányú területeken jártasságot szerezhessenek. 
 

Szín- és bábművészeti ág 

A művészeti ág nevelésének és oktatásának célja, hogy lehetőséget biztosítson a színművészet, 

bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására. A 

színművészet területén kiemelt cél a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerése, 

a dramatikus technikák, alapvető színpadtechnikai eljárások alkalmazása, egyénileg és 

csoportosan előadások tervezése, létrehozása, a közös alkotómunka örömteli együttléte. 
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A bábművészet területén kiemelt cél az alapvető báb színpadtechnikák megismerése mellett az, 

hogy a tanulók egyénileg és csoportosan a létrejött előadást bemutassák. 
 

Zeneművészeti ág 

A zeneművészeti ág célja, hogy a növendék óvodáskorától kezdődően kibontakoztassa 

hangszeres, vokális képességeit. Továbbá, hogy a gyermek megtalálja a megfelelő hangszerét, 

és tudását fokozatosan fejlesztve később kamaraegyüttesekben, zenekarokban élje át az 

együttmuzsikálás örömeit. Iskolánk feladata a zenei és a társművészetek iránti fogékonyság, az 

alapműveltség megalapozása és fejlesztése mellett a növendékek kötelesség és 

felelősségtudatának erősítése, a közös zenéléshez szükséges együttműködés és önzetlenség 

kialakítása. A zenei tevékenység más képességek kibontakoztatására is pozitívan hat. Ide 

tartozik a koncentráció, a kitartás, a motiváció, a kommunikációs és önkifejező készség, a 

csapatmunka, a társadalmi szerepvállalás és a kreativitás. A zeneművészeti ág képviseli a 

Színes Húrok akkreditált zenetanítási módszert, és pedagógusai megalapították a Színes Húrok 

Zenei Nevelési Központot, hogy e sajátos, gyermekközpontú zenetanítási filozófia gazadag 

intézményi otthonra leljen Magyarországon. 
 

 

Missziónk, vállalásunk a zeneművészeti ágon: 

 
hogy a ránk bízott gyermekek zeneművészeti nevelését óvodás kortól egészen fiatal felnőtt 

korig vezessük, mindezt folyamatos fejlődési úton, a növendék egyéni adottságait szem előtt 

tartva, 
hogy az egyéni sikerektől függetlenül általános értelemben vett művészeti szeretetre nevelünk, 
hogy iskolánk családbarát szellemben művészeti otthont nyújtson nem csak a növendéknek, 

hanem családjának is, 
hogy felismerjük a kimagasló tehetségű gyermeket, és biztosítjuk sikeres továbbtanulását, 
hogy képviseljük a kodályi alapelveket, a kodályi filozófiára épülő gyermekközpontú tanítási 

módszereket, 
hogy a növendékeket megismertetjük az együttmuzsikálás örömeivel, idővel megalapítjuk a 

zeneművészeti együtteseinket, így képviselve közösségformáló céljainkat, 
hogy részt veszünk a programunkat befogadó kerület kulturális életében,  
hogy együttműködünk a hasonló szellemben nevelő intézményekkel. 
 
 

Szerepvállalás a befogadó kerület életében. 
Budapest XIII. kerület kulturális és oktatási vezetése felkarolta a zeneművészeti águnk 

programját. Célunk, hogy a képzésben részt vevő tanulóink aktív résztvevői legyenek a kerület 

és fővárosunk kulturális színtereinek. Egyéni és együttesben való zenei tudásukat megmutassák 

különböző óvodai, iskolai szerepléseken, helyi programokon, kiállításokon, ünnepi 

rendezvényeken. 
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Pedagógiai és szociális feladatok 

A művészeti iskola személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatai 

Az iskola a különböző művészeti ágak ismereteinek, illetve a tananyag tartalmának megfelelően 

hozzájárul a tanulók egyéni adottságainak megfelelő személyiségfejlesztéséhez, 

tehetséggondozásához. A különböző művészeti ágakban rejlő nevelési lehetőségek biztosítják 

a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a 
kommunikáció azon formáit, amelyek különböző művészeti ágakban ötvöződnek: így a képző-
és iparművészetben fellelhető, ugyancsak speciális vizualitásra épülő kommunikációt, a szín-
és bábművészetre jellemző beszéd és látvány kommunikációt és a tánccal közvetített 

testbeszédet. 
 
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
Minden ember egyedi, veleszületett személyiségvonásokkal jön a világra. Ezek a 
személyiségjegyek a környezet és nevelés hatására változnak, fejlődnek. Az egyén veleszületett 

személyiségjegyeire kell építeni a személyre szabott fejlesztő munkát. 
A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének (hiteles példa, 

modell), a tananyagtartalomnak, a módszernek, a gyakorlatnak, a cselekvésre serkentő 

motivációknak, a tanár-diák együttműködési készségnek. 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata az érzelmi és értelmi kompetencia, a 

szociális érzékenység, a közösségi kompetencia, a szakmai kompetencia fejlesztése, az 

egészséges és kulturált életmódra nevelés, összességében a pozitív egyéni értékrend kialakítása. 
A személyiségfejlesztésre serkentően hat a személyes motiváció (pl.: szuverenitás, önbecsülés, 

önbizalom…) 
A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken 

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

megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. 
A személyiségfejlesztésre vonatkozó feladatainkat az általunk meghatározott pedagógiai 

alapelvekből és célokból bontottuk le. 
 
 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

A tanulók erkölcsi nevelése: az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 
A tanulók értelmi nevelése: az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 
A tanulók közösségi (társas kapcsolatra felkészítő) nevelése, az emberi együttélés szabályainak 

megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása. 
A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanuló 

közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 



 

 

25 
 

A tanulók akarati nevelése: az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség 

kialakítása. 
A tanulók munkára nevelése: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. 
A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 
A tanulók egészséges életmódra történő nevelése: a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a 

testmozgás iránti igény felkeltése.  
Egészséges, edzett személyiség kialakítása.  
Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 
életmód iránti igény kialakítása. 
 
A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésével kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységeink: 
differenciált, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
az oktatók és a tanulók kapcsolatának személyesebbé tétele. 

Számunkra fontos az iskolából kikerülő tanulóink sikeres beilleszkedése más közösségbe, új 

személyi kötődéseik kialakítása, az életben való eredményes megjelenésük érdekében 

feladatunk fejleszteni: 
a konfliktus-kezelő képességüket 
az alkalmazkodó képességüket 
a tehetségüket 
az aktivitásukat 
a kommunikációs készségüket 
az önfegyelmüket 
a "munkakultúrájukat" 
 
A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, melyek a magán- és közösségi élet, valamint a szakmai munka területén 

az eredményes szereplés összetevői. 
 
A tanulási nehézségeknek kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban határozottan megfigyelhető az a 

jelenség, hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint az 

iskolánkba való beiratkozás előtt. A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi 

intelligenciára való hatása áll. A hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a 

művészeti tevékenység fejlesztő hatással van a gondolkodásra. A problémaérzékenység, az 

analizálás, az újra - strukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és 

hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez.  
A művészettel foglalkozó gyermekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy 

feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek 

képesek. Az alapfokú művészetoktatás tehát önmagában is segíthet a tanulási kudarcok 

kezelésében. 
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Az ifjúságvédelemmel és a szociális hátrányok enyhítésével összefüggő feladatok 

 

Az iskola alapfeladatának tekinti a tanulók fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását: 

kibontakoztathassák tehetségüket, leküzdhessék esetleges hátrányaikat.  
A képzés során olyan művészeti alkotásokkal ismerteti meg a tanulókat élményszerű formában, 

amelyek figyelmüket a szellemi-lelki élet értékei, az egészséges életvitel módjai felé fordítják.  
A szociális hátrányok enyhítésére az anyagi szempontból hátrányos helyzetű, de kiemelkedően 

tehetséges, szorgalmas tanulók részére az iskola ingyenessé teszi az oktatást.  
Minden nevelő-oktató pedagógusunk közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 
 
Elsődleges feladatuk a prevenció. A társadalmi prevencióra való törekvés szempontjából döntő, 

hogy milyen értékrendet képvisel iskolánk.  
 
Általános pedagógiai célok: 
Az iskola tanulóival kialakított, bizalomra épülő, állandó napi kapcsolattartás a feltétele annak, 

hogy a tanulók problémáit megismerni, feltárni, kezelni, orvosolni lehessen. Az elsődleges cél 

tehát ennek megfelelően egy általános bizalmi viszonyrendszer kialakítása, megtartása az 

iskolában, hogy pontos képet kaphassunk tanulóink helyzetéről, hogy kialakuljon újra és újra 

az  egymást megértő és segítő felelősség, ami felismeri, számon tartja még időben a 

veszélyeztetettséget, hátrányos helyzetet. A helyzet felmérésén, felismerésén, a konkrét 

segítségnyújtáson (pszichológus, szociális segély stb.) túl pedagógiai cél a diák 

problémamegoldó képességének fejlesztése, az önismeret, akaraterő, az önállóság kialakítása 

és megerősítése. 
 
A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 
általános prevenciós tevékenységek (előadások, mentálhigiénés tájékoztató programok 

szervezése; 
tájékoztatás a szabadidős programokról 
szociális ellátások számon tartása, ismertetése, kiosztása, szervezése, megpályázása; 
fegyelmi eljárásokon való részvétel,  
minden esetben a tanuló érdekeinek képviselete.  
A tanári közösségben végzendő feladatok: 
együttműködés és szemléletformálás, 
információ áramoltatás, tájékoztatás (mentálhigiénés programokról, társintézményekről, 

segítési lehetőségekről stb.) 
nevelőtestületi üléseken, értekezleteken való aktív részvétel, 
szakirodalom ajánlása (igényfelmérés, tájékoztatás). 
 
Önálló feladatok: 
külső intézményekkel való kapcsolattartás, 
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartása és személyes ismerete, 
pályázati lehetőségek figyelése, kihasználása; 
szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása; 
továbbképzéseken való részvétel 
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A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a nevelési-
oktatási intézményekben végzett tevékenységet, a helyi Pedagógiai Programot és szervezeti 

működést, a gyermekek, tanulók és szülők részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében 

úgy befolyásolják, hogy a gyermekek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze 

elő. 
Csak a közismereti/tankötelezettséget teljesítő iskolákban valósulhat meg a teljes körű 

egészségfejlesztés, melyet az alapfokú művészeti nevelés-oktatásban kiegészítünk. Hangsúlyt 

helyezünk tánctanulásnál a helyes testtartás kialakítására, az állóképesség fejlesztésére, a 

baleset-megelőzésre, a személyi higiéné kialakítására. A szereplés testet-lelket edző 

tevékenység, mely lehetőséget teremt nemcsak a testi higiéné, de a mentálhigiéné, a lelki 
egészség elősegítésére és megőrzésére. A tánctanulás és az ének oktatás során fizikai és 

fiziológiai alapismeretek átadása történik azon szervek megismerése érdekében, melyeket 

használnak a tanulás folyamatában. Mindezek segítik, kedvezően befolyásolják a teljes körű 

egészségmegőrzést. 

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, 

ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet 

tükrözik. 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. Az iskolai oktató-nevelő munka tehát 

nemcsak az egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magába, hanem a 

közösséghez való viszonyának fejlesztését, a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, s 

motivációs bázis újabb és újabb közösségi élménnyel történő állandósítását is. 
Az alapfokú művészetoktatás két ága (táncművészet, szín-és bábművészet) eleve közösségi 

tevékenység, de a másik két ág (képző-és iparművészet, zeneművészet) is épít a közös alkotó 

munkára. 
A tanulók a képzés során elsajátítják a közösségi élethez szükséges együttműködési 

(egymásrautaltság, mások elfogadása, kapcsolatteremtési képesség, szereptől függő alá-fölé 

rendelési viszony, egy mindenkiért, mindenki egyért…) kompetenciákat. 
 
A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 
Feladata: A művészeti iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz,a tanszakok tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. 
A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 
Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm, -a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró –személyiségének lassú átalakulásától az autonóm –önmagát értékelni és 

irányítani képes-személyiséggé válásig. 
Az önkormányzás képességének kialakítása 
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Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 
A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 
Feladata: A tanulói közösségekre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A művészeti iskola alapvető célja és feladata a tehetségek gondozása. A különösen 

kiemelkedő tehetséges gyerekeknek kérésükre, illetve a pedagógus javaslatára külön 

gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A nyári táborozásra jutalomból néhány tehetséges és 

esetleg szociálisan rászorult gyereknek ingyenes részvételt biztosítunk. Mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el. 
A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 

átlagtól. 
A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A 

kreatív gyermekek általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső teljesítménykényszer, 

nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkentett mértékű 

alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok áthágása 

jellemző. 
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy 

milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal 

foglalkozni, csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni.  
Ezek: az érintett gyerek, gyerekek kora 
milyen szinten állnak, mit tudnak? 
milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 
mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 
mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 
milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus? 
mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus? 
milyen elismerés és kik részéről várható a nevelő extra teljesítményéért? 
 
Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges módszereket 

közösen megválaszthatjuk. Ezek: 
Évfolyam összevonás vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden 

nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek. 
Gazdagítás, tehetség egyéni fejlesztése: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül 

feldolgozni, és a fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal 

dolgozhatnak. 
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A kevésbé tehetséges gyerekekkel külön foglalkozunk, hogy sikerélményhez juttassuk őket. 
 
A művészi képességek (rajz, tánc, színművészet stb.) rendszerint korán megmutatkoznak, de a 

motivációs akarati tényezőktől, a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e 
belőlük művészi tehetség. 
 
A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására 

alkalmas tevékenységi formák az alábbiak az egyes művészeti tanszakokon: 
pályázatokon való részvétel (nemzetközi, országos fővárosi szinteken) -minden tanszak, 
versenyeken való részvétel (házi, fővárosi, országos, nemetközi)-minden tanszak; 
külső rendezvényeken (más iskolai, városi, külföldi) való szereplés-tánc, színjáték tanszakok, 
gálaesteken, tanévzárókon történő fellépések-tánc,színjáték tanszakok, 
helyi tárlatokon való bemutatkozás-képző és iparművészeti tanszakok; 
szaktáborokon való részvétel-minden tanszak 
ünnepségeken való közreműködés, versenyeken való eredményes szereplés, alkotó táborok 
 
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információközvetítésből áll, 

sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén 

saját képességeit, készségeit illetően. 
 

A tehetséggondozás feltételei: 

a tehetségek kutatása, felismerése; 
megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása; 
napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelők között; 
olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat (pl.: az 

elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését, stb.) 
a tehetséges pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni-
oktatni. 
 
A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, amitől sokan alkotóművésznek is tekintik 

–a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott minden ember 

egyedi és megismételhetetlen. Ezért az e „szakmát művelők személyisége és erkölcsi arculata 

oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a szaktudásuk”. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzéke 

A tanítási-tanulási folyamatban szükség van minden hagyományos és korszerű taneszközre a 

minőség, a hatékony ismeretszerzés, a készségek, a képességek fejlesztése érdekében. 
A művészeti iskolában az oktatási eszközök biztosítottak, és folyamatos fejlesztéséről a 

fenntartó gondoskodik. A taneszközök listája a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek 

megfelelően a mellékletben megtalálható. 
A művészeti iskola egyéb tárgyi feltételeit a fenntartó biztosítja. 

Szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 
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Partneri kapcsolat a szülőkkel 
A gyermekek eredményes oktatása-nevelése nem képzelhető el az iskola és a család korrekt, 

szoros együttműködése nélkül, ezért a családokkal, a szülőkkel való őszinte (partneri) 

kapcsolat kialakítását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. A kölcsönös tisztelet, egymás 

munkájának megbecsülése, a másság elfogadása, az előítélet mentes kommunikáció, a korrekt 

tájékoztatás alapfeltételei a jó kapcsolat kialakulásának. 
Valljuk, hogy a közös élmények jó hatással vannak az iskola és család kapcsolatára. 
Számítunk a szülők őszinte érdeklődésére, segítségére és véleményére. 
 
A szülők, pedagógusok együttműködésének formái 
A sokrétű és változatos kapcsolattartásban mindig a gyermeki érdekeket igyekszünk képviselni, 
ezért kompromisszumra, egyezségre törekszünk. 
A szülői véleményt és érdekeket a szülői munkaközösség képviselheti. A szülői 

munkaközösség létrehozása nem kötelező az intézményben. Létrejötte esetén: 
A szülői munkaközösség az iskolaszékkel azonos jogokat érvényesíthet, melyet szabályzat 

rögzít. A szülői munkaközösségbe egy-egy telephely egy-két tagot delegál, a mindennapi 

kapcsolattartáshoz munkaközösségi elnököt választ. 
A szülői munkaközösség segíti az iskolai szintű rendezvények szervezését, lebonyolítását, 

gyakorolja törvény által megszabott véleményezési jogait. 
A csoportokban folyó tanítással év végén bemutató tanítások keretében ismerkedhetnek meg a 

szülők. 
Részt vehetnek a szóbeli vizsgán, vagy gyermekük felelésekor. 
A tanulók munkáiból kiállításokat szervezünk. 
Rendezvényeink, iskolai ünnepségeink alkalmával hívjuk és várjuk a szülőket. 
Az iskola nyitott a szülők számára, lakossági igényeket is kielégít: képzőművészeti 

kiállításokat, kulturális műsorokat, helyi ünnepségeket, fellépéseket rendezünk. 
 
 
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 
 

Szülői értekezlet 
Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés megteremtése 
 A szülők tájékoztatása 
 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
 a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 
 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásról, 
 a gyermek csoportjának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
 az iskola és a tanulói közösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 
 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

intézményvezetősége felé. 
 
Fogadóóra 
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal 
 

Nyílt tanítási nap 
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Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és a 

közösség iskolai életéről. 
 

Írásbeli tájékoztató 
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy csoportos szintű programokról. 
 

Kapcsolat a tanulókkal 
Az intézmény elsődlegesen a tanulók részére nyújt szolgáltatást, így a nevelő-oktató 

munkákban szükségszerűen a gyermeki igények, jogaik széleskörű érvényesítésére törekszünk. 
 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki (csoportfelelősi) munka 

tartalma, az osztályfőnök (csoportfelelős) feladatai 

 

Az osztályfőnöki (csoportfelelősi) munka, feladatok: az osztályfőnöki munka szabályait a helyi 

igények szerint, illetve a hatályos jogszabályok lehetőségei szerint szervezzük a tanévenként 

változó körülményeknek megfelelően. Az osztályfőnökök általános feladatai: 
A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat.  
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának/csoportjának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 
Együttműködik a diákönkormányzattal. 
Kapcsolatot tart a tanuló közismereti iskolájával (osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, vezetők) 
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői közösségével.  
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.  
Szülői értekezletet tart. 
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 
az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról. 
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  
Rendkívüli esetekben foglalkozást/órát látogat az osztályába tartozó gyerekeknél. 
 
A pedagógusok (szaktanárok) feladatai: 
a foglalkozásokra való felkészülés, 
a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
a megtartott órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
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iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
 
A tanulók részvételi jogai gyakorlásának rendje az intézményi döntési folyamatban 

 

A tanulóközösséget iskolánkban a diákönkormányzat képviseli, mellyel rendszeres 

kapcsolatban van és partneri együttműködést tart az iskolavezetés. A diákönkormányzat 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákközösség tevékenységét 
kijelölt tanár segíti, aki a növendékek kérésére eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 

A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről.  
Az intézmény a DÖK számára egy alkalmas helyiséget térítésmentesen biztosít, ahol üléseiket 

megtarthatják, az iskola telekommunikációs eszközeit használhatják.  
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai DÖK véleményét 
a Nkt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakon kívül kikérjük: 
a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 
a tanulók helyzetét elemző, értékelő, beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 
az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához 
a könyvtár működési rendjének kialakításához 
és az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 169.§ (9) bekezdése alapján lehetővé 

tesszük a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 
 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntéseinek 

folyamatában. Ezt a diákkörök es a diákönkormányzat keretei között tehetik meg. Az 

intézményben diákkörök es diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 15 

fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában tantárgyi, kulturális, szakmai diákkörök alakíthatók. 
A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, 

tervezésében, önálló programokat szervezhet. 
A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az eves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 
Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki kell 

kérni: 
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
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 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 

A tanulók nagyobb közössége – a tanulói létszám minimum 25% - a – véleményt formálhat az 

őket érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanuló létszámot érinti, ki 

kell kérni a Diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 
A véleményeket, észrevételeket minden estben a Diákönkormányzat juttatja el az 

iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat vezetőjenek aláírásával. 
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

A tanulmányok alatti vizsgákra – tanszakok szerint- a tanév végén kerül sor. A vizsgákra 

fordítható idő-intervallumot az iskola intézményvezetője jelöli ki az éves munkatervben. A 

tanulók a tanáraiknál szóban jelentkeznek a vizsgára minden tanév végén. A vizsgára bocsájtás, 

illetve a magasabb évfolyamba lépés feltétele: 
az egyes évfolyamokon a tanulók kötelező és válaszható foglalkozásokon való részvétele, (adott 

óraszám), illetve az előírt tananyag/követelmény teljesítése, 
magasabb évfolyamba lépés osztályzattal, melyet a vizsgán való teljesítés motiválhat, 
főtárgyi/csoportos naplóban való zárás, 
bevezetés a törzslapra, a nevelőtestületi zárás a bizonyítványban. 
 
A magasabb évfolyamba való lépésnek eleget tesz az a növendék: aki 
az adott tárgy tanévre szóló óráinak 2/3-án részt vett, a vizsgán jelen volt, 
a szaktanártól osztályzatot kapott, teljesítménye kettes/elégséges és ötös/jeles között 
van, 
az anyakönyvi lapján és a bizonyítványában a „magasabb évfolyamba léphet” 
záradékot bevezették és az iskola intézményvezetője aláírásával és bélyegzővel hitelesítette, 
Lehetőség van egy tanítási év alatt két évfolyam teljesítésére- mindkét évfolyam 

követelményeiből való vizsga alapján. 
A vizsgákról minden tanár esetében külön-külön jegyzőkönyv készül, amit a vizsgabizottság 

három tagja ír alá. 
Az alapfokú művészeti nevelés-oktatást általában a 6. évfolyam elvégzése után művészeti 

alapvizsga, a 7-10. évfolyamot művészeti záróvizsga zárhatja le. Az a növendék, aki az 

alapfokú művészeti vizsgát nem tette le, nem bocsájtható a hetedik évfolyamra. Az alapfokú 

művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit a Helyi tanterv 

részletezi.  
A művészeti vizsgára a gyermek és a szülő az adott szakos tanárnál jelentkezik, az iskola 

regisztrálja ezt a szándékot, majd értesíti a szülőt és a tanulót a vizsga időpontjáról, 

körülményeiről. A művészeti vizsgára a főtanszakot tanító tanár készíti fel a tanulót. 

A pedagógiai program megismerésének lehetősége 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető 

honlapunkon. 



http://www.cilinderalapitvany.com/
https://www.metamuveszetikozpont.com/
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 II. A szín- és bábművészeti ág tanterve 

A színművészeti képzés alapvető célrendszere és funkciói 

A különféle életkorú és különböző konkrét egyéni célokkal az iskolánkba jelentkező  
növendékek színházi nevelése lehetőséget biztosít egyéni képességeik fejlesztésére, ismereteik  
gyarapítására, művészeti kifejező készségük formálására, jártasság megszerzésére és  
gyakorlására a színművészet területén.  
Az iskola egészéhez hasonlóan a színházi tanszakon folyó képzés is két fő célt szolgál:  

a szocializálást (a személyiség fejlődésének művészetpedagógiai eszközökkel történő 

elősegítését, hogy a későbbiekben minél eredményesebben illeszkedhessenek be a 

társadalomba, találják meg egyéni boldogulásuk személyükre szabott útját) és 
a művészi ambíciók tényleges alapjainak feltárását, fejlesztését, gyakorlását; az ambiciózus és 

arra érdemesek esetében a majdani művészpálya felé irányítást, a pálya személyiségi, szakmai  
és morális alapjainak megvetését és fejlesztését, az ehhez szükséges főbb készségek, 

képességek és ismeretek átadását. 
Ennek során messzemenően igyekszünk figyelembe venni a növendékek életkori  
sajátosságait, a szocializáltságuk aktuális fokát, egyéni érdeklődésüket és ambícióikat, előzetes 
 színházi–dramatikus tapasztalataikat. 
A képzés lehetővé teszi 

az önismeret és az önértékelés fejlesztését annak érdekében, hogy a növendékek képessé 

váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat életükben és a színházi tanulmányaik során 

hasznosítani is tudják; 
azt, hogy a növendékek az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban és bábjátékban is alkalmazni tudják, színházi ás bábművészeti tapasztalataik pedig 

gazdagítsák élettapasztalataikat; 
a spontán és a tudatos (formáló) önkifejezést; 
a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; 
differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerését, azok széles körű alkalmazását; 
a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; 
a színházi–drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak, mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalását, 
az alapvető kompozíciós, színészi formálási, valamint színpadtechnikai eljárások 

megismerését; 
a színjáték és bábjáték kulturális tradícióinak megismerését; 
azt, hogy a növendékek egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, 

illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét; 
a növendékek drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítését; 
minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – 
megtekintését. 

Az iskolába és a tanszakra 6 éves kortól lehet beiratkozni. Ám erre idősebb korban is van  
lehetőség: a finanszírozási szabályokat figyelembe véve a jelentkezés felső korhatárát 20 évben határozzuk 
 meg, de indokolt esetben ettől eltérhetünk.  A kisgyermekkorban beiratkozók részt vehetnek az  
előképző évfolyamain, de ez nem kötelező.  Az előképzővel együtt három változatú képzés egyes  
változatai között nincs merev határ: félévfordulón vagy új tanévben bárki az életkora, korábbi 
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 előmenetele alapján, saját szándékának megfelelően és a követelményrendszer figyelembe vételével  
(esetleg különbözeti vizsga letételével) átkerülhet egy másik változat szerint képző csoportba. 
A tantervben meghatározott pontos követelmények azt is lehetővé teszik, hogy a jelentkező növendéket 
 rögtön magasabb évfolyamba vegyük fel, ha erre adottságai, képességei, készségei,  
életkora, szocializáltságának foka vagy az esetleg másutt korábban megszerzett szakmai–művészeti  
jártassága módot, saját szándéka pedig okot ad, és a felvétel kérdésében döntő tanár(ok) is így látják 
 helyesnek. 
A képzés során kötelező tankönyveket általában nem használunk. A tantárgyi tantervekben közölt 
 bibliográfiák tanári segédkönyvként, forrásként, szemléltető anyagként stb. értelmezendők.  
Szorgalmazzuk viszont a közös iskolai könyvtár használatát – amennyiben (a fenntartó ilyen irányú  
támogatása által) lehetővé válik a könyvtárnak az iskola összevonásból következő egyszeri, speciális 
 jelentősebb állománygyarapítása. További információs forrás a két iskola által közösen használt 
 internetvonal. 

 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

Készítse fel a növendékeket: 

a mindennapi élet területén 
önmaguk és emberi környezetük minél reálisabb megismerésére; 
az élethelyzetek reális értelmezésére és megoldására; 
személyes kapcsolataik eredményes megválasztására, ápolására, fenntartására és fejlesztésére; 
kommunikációs és interakciós céljaik pontos megfogalmazására és végrehajtására; 
a csapdaszerű életjátszmák felismerésére és elkerülésére; 
eredményes helytállásra az élet során várható helyzetekben; 
a színház területén 
az életbeli és a színpadi helyzetek artikulált, strukturált természetének és formáinak 

felismerésére, elemzésére és ábrázolására; 
a kreatív, tartalmas és plasztikus formákban megnyilvánuló színházi–színpadi improvizációra; 
emberábrázolásra színpadi (nyelvi, mozgás- és beszéd-) eszközökkel (különféle szerepek 

megformálására); 
különféle színpadi formálási, ábrázolási technikák tudatos alkalmazására; 
arányos kritikai és önkritikai szemlélet kiformálására saját maguk és társaik munkájának, 

eredményeinek megítélésében; 
drámai szövegek értő – színészi szempontokat is figyelembe vevő – olvasására; 
más műveltségi és művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a színpadi 

alkotás során; 
egyes színházi felfogásoknak és stílusoknak megfelelő színészi játékra; 
a rendezői instrukciók mentén végzett munkára; 
színházi előadások elemzésére, értékelésére. 
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Fejlessze a növendékek 

elemző és kifejezőkészségét a mindennapi (civil) és a színpadi cselekvéseikben; 
általános és szakmai szempontú koncentrációs képességét, ökonómiaérzékét; 
plasztikus (kommunikációs, gesztikus, mimikai, verbális) kifejezőkészségét; 
dinamikai, „zenei” struktúrák iránti fogékonyságát (mivel az emberi érzelmi, indulati 

történések legkönnyebben és legplasztikusabban a zenei példák értő feldolgozása és 

transzformálása által közelíthetőek meg); 
morális érzékét, szolidaritásra való képességét. 
Ismertesse meg a növendékekkel 

a legfontosabb színházi ás bábos alapfogalmakat, szakkifejezéseket; 
a drámai, színházi konvenciókat, azok alkalmazását; 
a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat; 
a színházi, bábos műfajokat; 
a szöveg- és előadás elemzés szempontjait; 
a színészi játék alapvető iskoláit; 
a színészi ás bábművészeti alkotómunka fázisait, főbb összetevőit; 
a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét; 
napjaink színházi struktúráját. 
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Az alapfokú színművészeti-bábművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó szìnházi–bábszìnházi nevelés – figyelembe véve a 

tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes szìnházi–dramatikus tapasztalatait – 
lehetőséget biztosìt a szìnművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére; ismereteik gyarapìtására, művészeti kifejező készségeik kialakìtására és 

fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve 

felkészìt a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 
A képzés lehetővé teszi mindkét területen 
– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és 

azok szìnházi (bábszìnházi) munka során történő alkalmazására 
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 
– Az élet más területein elsajátìtott tanulói ismeretek, készségek, attitűdök szìnjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását 
– Drámával és szìnházzal (bábszìnházzal) kapcsolatos tanulói aktìv szókincs bővìtését 
– Szìnházi (bábszìnházi) előadások egyéni vagy csoportos készìtését, illetve mások által 

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 
A színművészet területén különösen 
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 
– Az alapvető dramatikus technikák és a szìnházi konvenciók megismerését, alkalmazását 

differenciált feladatokban 
– A szìnházi–drámai formával való kìsérletezést, a szìnpadi megjelenìtés jellemzőinek 

megismerését 
– A szìnjáték kulturális hagyományainak megismerését 
– A szìnjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
A bábművészet területén különösen 
– Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt; 
– Az alapvető bábszìnpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban; 
– A bábjátékos technikákkal való kìsérletezést, továbbá a bábszìnházi megjelenìtés jellemzőinek 

megismerését 
– A bábos és maszkos játékok kulturális tradìcióinak megismerését; 
– Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 

A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 

Színjáték tanszak 
Főtárgy: dráma és szìnjáték 
 
Kötelezően választható tantárgyak: 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
szìnházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
 
Választható tanárgyak: a szìnjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
Bábjáték tanszak 
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Főtárgy: bábjáték 
Kötelezően választható tantárgyak: 
bábkészìtés (1. alapfokú évfolyamtól) 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
szìnházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
 
Választható tantárgyak: a bábjáték és szìnjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 
Óraterv 

 

 
 
A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, mìg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesìtéséhez szükséges időre 

utalnak. 
A tanszak kötelezően előìrt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosìtja, akkor az ezen felül tanìtott 

választható tárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
A dráma és szìnjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és 

vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként 

oktatja az iskola. 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák 
Szìnházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 
Drámai/szìnházi konvenciók alkalmazása 
Meghatározó történeti és kortárs szìnházi stìlusok felismerése 
A szìnházi műfajok felismerése 
A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a szìnészi alkotómunka fázisainak, 

főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 
Drámai szövegek értő – szìnészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 
Különböző szìnészi technikák megismerése és alkalmazása 
Szìnházi improvizáció 
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 
Előadásban (játékban) szerepek megformálása 
A rendezői instrukciók mentén végzett munka 
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 
Szìnházi előadások elemzése, értékelése 
Személyes kompetenciák 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
Módszerkompetenciák 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosìtás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 
Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák 
Bábszìnházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 
Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 
A főbb báb– és szìnpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradìcióinak megismerése 
A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 
A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, alkalmazása 
A rögzìtett előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, alkalmazási 

lehetőségeik megtapasztalása, a különböző 
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játékstìlusok felismerése 
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 
A bábszìnház működési struktúrájának megismerése 
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 
A partnerekkel való alkotó együttműködés 
A szìnpadi szituációnak megfelelő improvizáció 
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 
Egy–egy bábtechnika és szìnpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 
Egy–egy téma bábtechnikai és szìnpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása 
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása, 

megvalósìtása (tanári segìtséggel) 
Tanári/rendezői instrukciók fogadása 
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 
Különféle szerepek megformálása 
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 
Személyes kompetenciák 
Kézügyesség 
Önállóság 
Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
Módszerkompetenciák 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosìtás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
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figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 
követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és 

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

 
Színjáték tanszak 

 
A művészeti alapvizsga tantárgyai: 
 
dráma és szìnjáték, valamint 
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
szìnházismeret 
 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
 
dráma és szìnjáték, valamint 
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
szìnházismeret 
 
Bábjáték tanszak 

 
A művészeti alapvizsga tantárgyai: 
 
bábjáték, valamint 
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
bábkészìtés 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
szìnházismeret 
 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
 
bábjáték, valamint 
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
bábkészìtés 
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beszéd és vers 
mozgás és tánc 
zene és ének 
szìnházismeret 
Szìnjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak 

csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosìt, 

valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanìtásának utolsó évfolyamán az előìrt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 
egyéni versenyzőként – a versenyfelhìvásban meghatározott helyezést, teljesìtményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a szìnművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és 

vers, mozgás és tánc, zene és ének, 
szìnházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–

bizonyìtvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősìteni. 
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye 

öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész 

osztályzata a döntő. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előìrt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 

javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette. 
 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 

A dráma és szìnjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a szìnházművészet – ezen belül is elsősorban 

a szìnjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosìtson a drámán és szìnjátékon 

keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik 

fejlődésére, a szìnházi alkotófolyamaton keresztül a szìnpadi munka alapjainak elsajátìtására, a 

szìnházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok 

keresésére. 
A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a 

játék örömén keresztül érjük el. 
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a szìnház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, 

tanulótársaival együtt, drámai és szìnházi produktumok létrehozatalára. 
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Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a csoportos játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 
– az érzékszervek működésének jelentőségét 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 
– a szerepjátékokban való részvétel élményét 
– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 
Fejlessze a tanulók 
– érzékszerveinek működését, érzékelését 
– ritmusérzékét 
– megfigyelő– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttműködési képességét 
– hallási figyelmét 
– figyelemösszpontosìtó (koncentráló) képességét 
– szabálytudatát 
– közösségtudatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakìtására, egymás elfogadására 
– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
– a nemkìvánatos (pl. agresszìv) viselkedésformák visszaszorìtására 
– a játék örömének másokkal való megosztására 
 
Tananyag 
Bemelegítő mozgásos játékok 
– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 
– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 
– Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 
– Egyszerű mìmes játékok tanári narrációra 
– Rövidebb versek, mesék kìsérése mozgással 
Érzékelő játékok 
– Szìnek, formák, illatok, ìzek felismerése, csoportosìtása, megkülönböztetése 
– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 
– Az idő észlelésének fejlesztése 
Ritmusgyakorlatok 
– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 
– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 
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– Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 
– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 
Beszédgyakorlatok 
– Hangok utánzása 
– Beszédszervek ügyesìtése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 
– Beszédre késztető játékok 
Utánzó játékok 
– Testtartás és mozgás utánzása 
– Hétköznapi tevékenységek utánzása 
– Állatok mozgásának utánzása 
Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 
– Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 
– Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
Szerepjátékok, szabályjátékok 
– Népi gyermekjátékok 
– Énekes–táncos játékok 
– Mozgásos (testnevelési) játékok 
– Egyszerű szerkezetű drámajátékok 
Csoportos improvizációs játékok 
– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 
– Gyerekversek feldolgozása 
Komplex drámafoglalkozások 
– Mesei motìvum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel 

(térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, 

szertartás, állókép, némajáték) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 
– a jelenet kezdetének és befejezésének 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 aktìv részvételre 
– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktìv 

részvételre 
– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 
– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttműködésre 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
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– a csoportos improvizációs játék örömét 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a bemelegìtéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 
– az alapvető ritmushangszerek használatát 
– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket 
– egyes drámajátékok szabályait 
Fejlessze a tanulók 
– érzékszerveinek működését, érzékelését 
– ritmusérzékét 
– megfigyelő– és utánzóképességét 
– mozgásos ügyességét, koordinációját 
– együttműködési képességét 
– hallási figyelmét 
– figyelemösszpontosìtó (koncentráló) képességét 
– kifejezőkészségét 
– helyzetfelismerési képességét 
– szabálytudatát 
– közösségtudatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakìtására, egymás elfogadására 
– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 
– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
– a nemkìvánatos (pl. agresszìv) viselkedésformák visszaszorìtására 
– a játék örömének másokkal való megosztására 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Fogójátékok 
– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 
– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 
– Mìmes játékok tanári narrációra 
Érzékelő játékok 
– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 
– Szìnkompozìciók összehasonlìtása 
– Tájékozódás hangok segìtségével, tapintással, szaglással 
– Az idő észlelésének fejlesztése 
Ritmusgyakorlatok 
– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 
– Tempótartás különböző térformákban 
– Futások irányváltoztatással 
– Ritmushangszerek és mozgás 
Beszédgyakorlatok 
– Beszédre késztető játékok 
– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 
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– Beszédszervek ügyesìtése játékos formában 
Utánzó játékok 
– Egyszerű mozgástükrözések 
– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 
– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 
Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 
– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 
– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
Szerepjátékok, szabályjátékok 
– Népi gyermekjátékok 
– Mozgásos (testnevelési) játékok 
– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 
– Vetélkedőjátékok 
Komplex drámafoglalkozások 
– Mesei motìvum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel 

(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a csoportos játék szabályait 
– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
– a bemelegìtéshez 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 aktìv részvételre 
– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktìv 

részvételre 
– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 
– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 
– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
– társaikkal való együttműködésre 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  
– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 
– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
– a helyszìn fogalmát, jelentőségét 
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– a figyelemösszpontosìtás fontosságát, alapvető technikáit 
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 
– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 
– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
Fejlessze a tanulók 
– együttműködő képességét 
– képzelőerejét 
– mozgásos improvizációs képességét 
– térbeli tájékozódását 
– figyelem–összpontosìtó képességét 
– megfigyelő képességét 
– problémamegoldó képességét 
– ritmusérzékét 
– légzőkapacitását 
– hangképzését 
– artikulációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 
– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 
– társaikkal való együttműködésre 
– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 
– a csoporton belüli aktìv és kezdeményező munkára 
– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait játékos 

szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, nehezìtett speciális helyzetű fogók) 
– Lazìtó és feszìtő gyakorlatok 
– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, formálása, 

kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–tìpusú népi játékok 
– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. 

tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 
– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, sìp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának 

tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 
– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 
– Hanggyakorlatok 
– A hangadás megfigyelése (ásìtás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a hangban) 
– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk hangos) 
– Egymás hangjának felismerése, utánzása 
– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása) 
– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 
– Játékos hangerő–gyakorlatok 
– Artikulációs gyakorlatok 
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– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 
– A beszédszervek mozgásának „ügyesìtése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 
– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 
– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel 
– Hangsúlygyakorlatok 
– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb 

szavakban) 
– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 
Fantáziajátékok 
– Elképzelt tárgyak, helyszìnek, figurák részletes kigondolása csoportban 
– A közösen kitalált figurák, helyszìnek, tárgyak köré szervezett játék 
Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 
– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl.: versek, 

mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 
– Térkitöltő gyakorlatok 
– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 
– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 
Dramatikus játékok 
– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 
– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszìn megadásával 
Komplex drámafoglalkozások 
– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák készìtése, 

állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, 
képaláìrás, maszkok, beépìtett szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tér használatát és az abban való tájékozódást 
– a helyszìn fogalmát, jelentőségét 
– a figyelemösszpontosìtás 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 képzettársìtásra, annak játékbeli alkalmazására 
– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 
– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 
– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 
– a helyszìn fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 
– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 
– tanári irányìtás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a figyelem–összpontosìtás tudatos alkalmazását 
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– 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 segìtő egyes technikákat (pl. beszédstìlus, testtartás) 
– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 
– a feszìtés–lazìtás alapgyakorlatait 
– a mimikai bemelegìtés gyakorlatait 
Fejlessze a tanulók 
– figyelem–összpontosìtó képességét 
– megfigyelő képességét 
– együttműködő képességét 
– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 
– fogalmazási és kifejező képességét 
– dramatizáló képességét 
– rögtönzési képességét 
– elméleti drámaelméleti tudását 
Ösztönözze a tanulókat 
– figyelmük tudatos összpontosìtására 
– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 
– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 
– a nemkìvánatos viselkedésformák konstruktìv visszajelzésére, megváltoztatására 
– önálló verbális megnyilvánulásra 
– pontos és kifejező szerepjátékra 
– önálló dramatizálásra 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezìtett járásmóddal, fordìtott testhelyzetben 
– Indìtás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok segìtségével (pl. tapsos fogó, csendkirály 
– tìpusú játékok) 
Lazító gyakorlatok 
– Feszìtés–lazìtás fekve, állva, ülve 
– Az arc ellazìtása, „kirázása” kilégzés közben 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– A különböző légzéstìpusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 
– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 
– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 
– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 
– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett 

(legfeljebb 40–50 szótag) 
– Hanggyakorlatok 
– Játékos hangerőpróbálgatás 
– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 
– Artikulációs gyakorlatok 
– Az áll nyitó mozdulatát megerősìtő gyakorlatok 
– Nyelvmozgást ügyesìtő gyakorlatok 
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– Ritmus és tempógyakorlat 
– Versek ütemezése kötött mozgással 
– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 
– Számnevek, évszámok hangsúlya 
– A kijelentés hanglejtése 
Koncentrációs gyakorlatok 
– Játékok számokkal 
– Kérdés–felelet tìpusú játékok 
– Mozgáskoncentrációs játékok 
– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 
– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 
– Vakvezető játékok alapváltozatai 
Improvizációs játékok 
– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 
– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 
– Szituációs játékok (pl.: befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a 

szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 
– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészìtett 

improvizációkkal 
Komplex drámafoglalkozások 
– Reális (de eltávolìtott) szituációk kibontása drámán keresztül 
– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, szerepcsere, 

kiscsoportos improvizáció, mìmes játék, az 
igazság pillanata, belső hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 
Drámaelméleti alapok 
– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet kezdete 

és vége, főhős, szereplők, helyszìn) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a figyelem–összpontosìtás 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 segìtő egyes technikákat (pl. beszédstìlus, testtartás) 
– a feszìtés–lazìtás alapgyakorlatait 
– a mimikai bemelegìtés gyakorlatait 
Legyenek képesek 
– figyelmük tudatos összpontosìtására 
– 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 
– aktìv szerepjátékra 
 
3. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az együttérző beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentőségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– a feszültség élményét és fogalmát 
– az analógiás gondolkodás alapjait 
– a karakter fogalmát 
– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
Fejlessze a tanulók 
– légzéskapacitását 
– térhez igazodó beszédét 
– artikulációs képességét 
– empátiás képességét 
– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 
– fantáziáját és kreativitását 
– differenciált kifejezőképességét 
– fogalmi gondolkodását 
– kooperációs készségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– elfogadó együttműködésre 
– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 
– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 
– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Versenyjátékok, különböző tìpusú fogójátékok, nehezìtett fogó és üldözéses játékok a megfelelő 

intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 
– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástìpusok 
– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 
– Lazìtó gyakorlatok 
– Feszìtés–lazìtás testrészenként 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlat 
– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus megtartása 

mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 szótag) 
– Hanggyakorlatok 
– A térhez igazodó hangerő gyakorlása 
– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl.: rikkancs, piaci 

árus, idegenvezető) 
– Artikulációs gyakorlatok 
– Nyelvtörő mondókák 
– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 
– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 
– Ritmus és tempógyakorlat 
– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 
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– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 
– A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és anélkül 
– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 
– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 
– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 
– Üzenetek (pl.: utasìtások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 
Fantáziajátékok 
– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 
– Képzelt lények megszemélyesìtése, beszéltetése 
– Belső képek megjelenìtése mozgással és beszéddel 
Improvizációs játékok 
– Szituációs játékok vázlat megadásával 
– Különböző karakterek megjelenìtése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 
– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenìtése és értelmezése 
– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 
Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 
– Tükörjátékok 
– Távolságtartó játékok 
– Szoborjátékok 
Ön– és társismereti játékok 
– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 
– Egyszerű visszajelzésekre épìtő játékok 
Komplex drámafoglalkozások 
– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az élet 

egy napja, fórum–szìnház, Hogyan történt? konvenciókkal) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az együttérző beleélés szükséges voltát 
– a szavak nélküli közlések jelentőségét 
– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
– az analógiás gondolkodás alapjait 
– egyes karakterjellemzőket 
– 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 
– aktìv részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 
drámaórákban 
– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 
– beszédüket a térhez igazìtani 
– pontosan körülìrt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenìtésének egyes 

módjait 
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
– a szìnpadi tér kreatìv használatának alapjait 
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
– az időmértékes versek ritmizálását 
– a tagadás hangsúlyát 
– az improvizáció szabályait 
– a szìnpadi létezés alapszabályait 
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
Fejlessze a tanulók 
– légzéskapacitását 
– kifejező beszédét 
– testkontrollját 
– elemző gondolkodási képességét 
– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 
– fogalmazási képességét 
– helyzetfelismerési képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttműködési képességét 
– megfigyelési képességét 
– analógiás gondolkodását 
– előadói képességét 
– improvizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 
– kritikus és önkritikus gondolkodásra 
– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 
– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 
– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 
– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 
– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 
– életkoruknak megfelelő rangos szìnházi előadások, szìnházi nevelési programok, filmek 

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–

vezetéses futások 
– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 
– Lazìtógyakorlat 
– Feszìtés–lazìtás testrészenként 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 
– Hanggyakorlatok 
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– Hangkitalálás 
– Artikulációs gyakorlatok 
– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 
– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 
– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 
– Ritmus–és tempógyakorlat 
– Időmértékes versek ritmizálása 
– Hangsúlygyakorlat 
– A tagadás hangsúlyai 
Bizalomgyakorlatok 
– Vakvezetéses gyakorlatok 
Improvizációs játékok 
– Rögtönzések életkori témákra 
– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 
– Rögtönzések közmondásokra 
– Rögtönzések megadott konfliktusra 
– Rögtönzések megadott témára 
– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 
Komplex drámafoglalkozások 
– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riportkészìtés, 

montázs, újrajátszás, stìlusváltás, analógia, mélyìtés konvenciók által) 
Színjátékos gyakorlatok 
– A szìnpadi létezés alapszabályai 
– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 
– Rögzìtett kiscsoportos improvizációk nézők előtt 
– A figyelem felkeltése és megtartása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenìtésének egyes 

módjait 
– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
– a szìnpadi tér kreatìv használatának alapjait 
– az időmértékes versek ritmizálását 
– a tagadás hangsúlyát 
– az improvizáció szabályait 
– a szìnpadi létezés alapszabályait 
– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
Legyenek képesek 
– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 
– véleményalkotásra a látott szìnművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanìtási drámákban 
– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 
– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
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5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bizalom fontosságát 
– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 
– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
– a drámák alapvető munkaformáit 
Fejlessze a tanulók 
– megismerő, önmegismerő képességét 
– önfegyelmét, szìnpadi fegyelmét 
– asszociációs képességét 
– konstruktivitását 
– elemző gondolkodási képességét 
– kritikai és önkritikai képességét 
– előadói képességeit 
– improvizációs képességét 
– problémamegoldó képességét 
– együttműködési képességét 
– analógiás gondolkodását 
– előadói képességét 
– improvizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló döntéshozatalra 
– hiteles és őszinte szìnpadi jelenlétre 
– előrevivő, épìtő gondolkodásra 
– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembenézésre 
– más csoportok munkájának beható megismerésére 
– szìnházi és mozgásszìnházi előadások megtekintésére 
– szìnházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek megtekintésére 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Egyensúlygyakorlatok 
– Vezetéses gyakorlatok 
– Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 
– Hanggyakorlat 
– Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 
– Artikulációs gyakorlat 
– Szinkronizálás 
– Ritmus–és tempógyakorlat 
– Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskìsérettel 
– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 
– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 
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– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 
Fantáziajátékok 
– Irodalmi művek „új cìme” 
– Képzőművészeti alkotások „előzménye” 
– Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 
– Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 
Bizalomgyakorlatok 
– Dőléses, billenéses gyakorlatok 
Improvizációs gyakorlatok 
– Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 
– Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 
– Mozgáselemekből épìtkező improvizációk 
– Rögtönzés zenei effektek beépìtésével 
– Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 
– Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 
Komplex drámafoglalkozások 
– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig tanult 

konvenciók alkalmazásával) 
Ön– és társismereti játékok 
– Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, telefon, 
ilyennek látlak) 
Színjátékos gyakorlatok 
– Rövid monológ önálló előadása 
– Rögzìtett páros improvizációk nézők előtt 
– Kapcsolattartás a partnerrel 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
– a kontraszt fogalmát 
– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
– a drámák alapvető munkaformáit 
Legyenek képesek 
– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 
– egy–egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenìtésére 
– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányìtására 
– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
– a munka eredményének bemutatására 
– véleményalkotásra a látott szìnművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanìtási drámákban 
– a tér tudatos használatára 
– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– különböző szìnházi terek jellemzőit 
– a dobozszìnházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
– a szìnházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelìtésében 
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépìtés folyamatában 
– a mindennapi és a szìnpadi beszéd különbségeit 
– a különböző szerkezetű tanìtási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 
Fejlessze a tanulók 
– szìnházi fogékonyságát 
– kritikai és önkritikai képességét 
– más művészetek iránti fogékonyságát 
– önállóságát, magabiztosságát 
Ösztönözze a tanulókat 
– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 
– kìsérletezésre, rugalmas gondolkodásra 
– konstruktìv együttműködésre 
– drámai művek olvasására 
– szìnházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 
– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 
– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére 
– őszinte, épìtő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 
– nyilvánosság előtti fellépésre 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
– Lassìtott mozgás (különböző helyzetekben) 
– A mozdulat megállìtására vonatkozó gyakorlatok 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
– Hanggyakorlatok 
– Szöveges hangerő–gyakorlatok 
– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 
– Artikulációs gyakorlatok 
– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 
– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 
– Ritmus–és tempógyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 
– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 
– Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi 
Színházi alapismeretek 
– Szìnházi térformák (pl.: dobozszìnház, körszìnház) 
– Mozgás a dobozszìnház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 
– a „félre” technikája 
– Monológ 
Színjátékos gyakorlatok 
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– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az improvizációk és 

egy adott szìndarab megjelenìtésének 
előkészìtésében 
– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a szerepépìtés 

folyamatában 
– Rögtönzések érzelmi állapotok, szìnjátékos stìlusok, szöveg megadásával 
– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi állapotának 

kibontásával 
Felkészülés a vizsgára 
– Improvizációk létrehozása és javìtása tanári segìtséggel 
– Jelenet létrehozása és javìtása tanári segìtséggel vagy 
Rövid előadás létrehozása tanári irányìtással 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a különböző szìnházi terek jellemzőit 
– a dobozszìnházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépìtés folyamatában 
– a mindennapi és a szìnpadi beszéd különbségeit 
– a különböző szerkezetű tanìtási drámák lényeges jegyeit 
– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
– a „félre” és a monológ technikai alapjait 
– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosìtási lehetőségét 
– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 
Legyenek képesek 
– alkotó és eredeti módon hasznosìtani az előző évek tapasztalatait 
– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 
– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenìtésének előkészìtésében 
– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 
– részvételre egy adott mű szìnpadi feldolgozásának előkészìtésében 
– a helyes szìnpadi beszédre dramatikus és szìnpadi munkájukban egyaránt 
– az alapfokon elsajátìtott képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy szìnházi 

előadásban való közreműködésre 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 
– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét 
– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét 
– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában 
– a kreatìv dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatìv alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenìtésének előkészìtésében 



 

 

61 

 

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, amelyek 

a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok kommunikációjában 

segìtséget nyújtanak 
Legyenek képesek 
– figyelme tudatos összpontosìtására, fegyelmezett feladatvégzésre 
– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 
– személyes élményei felszìnre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 
– drámában és szìnjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 
– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 
– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatìv dramatizálásra 
– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, 

a tér kreatìv használatára 
– a megismert munkaformák tudatos és kreatìv alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg 
megjelenìtésének előkészìtésében 
– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktìv közreműködésre, 

valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és megfogalmazására 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és szìnjáték 
improvizáció 2–3 perc 
szìnpadi produkció 
– jelenet 3–5 perc 
vagy 
– előadás 15 perc 
A vizsga tartalma 
A dráma és szìnjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszìne, időpontja) 

alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 
2–3 fős jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tìz 

tételből álló tételsort kell összeállìtania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges 

feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat 

(helyszìn, szereplők, cselekmény, konfliktus). 
A felkészülési idő 5 perc. 
Szìnpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzìtett improvizáció 

alapján tanári irányìtással készìtett prózai szìnházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) 

vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban 

közreműködve, illetve egyéni szìnpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a 

tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 
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A vizsga értékelése 
– Improvizáció 
– Az instrukciók megértése, követése 
– Együttműködés (közös jelenetépìtés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 
– Szìnpadi jelenlét 
– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban 

maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 
– Sűrìtés képessége 
– A jelenet szerkezete, ìve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépìtés) 
– Szìnpadi produkció 
– A szìnpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 
– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok 

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstìlus kialakìtása, 

tartása) 
– Figyelem, koncentráció 
– Szìnpadi jelenlét 
– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakìtása, együttes tempóváltás) 
– Atmoszférateremtés 
– Verbális kifejezőeszközök használata 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 
– az intenzitás fogalmát 
– a bemelegìtés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a szìnjátszásban 
– az alkat, a személyiség szerepét a szìnházi alkotómunkában 
– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 
– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
– a kollektìv alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
– a társak játékát blokkoló vagy előmozdìtó megnyilvánulások különbségét 
– az idő múlását, a helyszìnváltozást, a figuraváltást jelző alapvető szìnházi konvenciókat (etűdön 

belül) 
– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 
Fejlessze a tanulók 
– koncentrációját 
– kezdeményezőkészségét 
– megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 
– arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 
– együttműködési készségét 
Ösztönözze a tanulókat 
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– az együttműködésre, a társak játékából való épìtkezésre 
– közösségi alkotásra 
– diákszìnjátszó előadások megtekintésére 
– drámai művek olvasására 
– a szìnjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 
– közösségi alkotásra 
– szìnházi előadások megtekintésére felvételről 
Tananyag 
Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

szìnpadig vezető út megkezdését kìvánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját 

személyiségük, képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő világ és 

a másik ember megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy félelem és 

gátlás nélküli légkör jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki képes felszabadultan 

játszani, ugyanakkor kìváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. Alkotó közösséggé kell, 

hogy formálódjon a csoport, ahol ki–ki kiteljesìtheti a játékban személyiségét. Számos 

szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépìtő– és bizalomjátékra van szükség, hogy 

mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben koncentrált szìnjátszói állapot. 
Az alapfokú képzés során elsajátìtottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi életanyagból 

épìtkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása jelentheti a szìnpad, 

a szìnpadi munka felé vezető út következő fázisát. 
Szabályjátékok 
– Ismerkedő játékok 
– Csoportépìtő játékok 
– Önismereti játékok 
– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 
– Bizalomjátékok 
– Agressziólevezető gyakorlatok 
– Feloldó, felszabadìtó gyakorlatok 
– Fantáziajátékok 
Szobrok, állóképek 
– Egyéni szobrok 
– Páros szobrok 
– Csoportos állóképek (pl.: szobrok, megadott helyszìnek, megadott figurák, megadott hangulatok, 

kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek) 
– Történetmesélés állóképekkel 
– Drámai tartalmú állóképek (tablók) 
Szabályokhoz kötött szituációs játékok 
– Szinkronjátékok 
– Hotelportás 
– Ismételd a mozdulatot 
– Lavina 
– Stoppos játékok 
Hangjátékok 
– Történetmesélés hangokkal 
– Atmoszférateremtés hangokkal 
– Hangjátékok helyzetre, témára 
Spontán improvizációk 
– Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk  
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– Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció alapszabályainak 

betartásával (légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz ki) 
Etűdök 
– Etűdök szöveg nélkül 
– Etűdök szöveghelyettesìtő eszközökkel 
– Etűdök tárgyak használatával 
– Etűdök megadott szövegre 
– Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 
– Etűdök indìtása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 
– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 
– Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 
– Etűdsorozatok szerkesztési elvei 
– Etűdsorozatok összeállìtása önálló munkában 
Mozgásgyakorlatok 
– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző tìpusú, a korábbi évek anyagában szereplő 

játékok ismételt feldolgozása a szìnházi jelenlét elvárásainak megfelelő intenzitással 
– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok 

figyelembevétele különböző tìpusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 
– A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása 

tervezési feladatban 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– Kapacitásnövelés (90–100 szótag) 
– Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 
– Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl.: kötött mozgássor végrehajtása 

közben) 
– Hanggyakorlatok 
– A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősìtés és halkìtás) 
– A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 
– Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 
– Artikulációs gyakorlatok 
– A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben 
– Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 
– Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 
– Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 
– Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 
– Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapìtásával 
– Hangsúlygyakorlatok 
– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 
– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a szìnjátszásban 
– a bemelegìtés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
– az alkat, a személyiség szerepét a szìnházi alkotómunkában 
– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 
– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
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– a kollektìv alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
– a társak játékát blokkoló vagy előmozdìtó megnyilvánulások különbségét 
– az idő múlását, helyszìnváltozását, figuraváltást jelző alapvető szìnházi konvenciókat 
– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 
Legyenek képesek 
– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés érdekében 

mozgósìtani 
– gesztusok felnagyìtására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 
– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 
– alkalmazni az idő múlását, a helyszìn változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető szìnházi 

konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 
– csendben figyelni társaik játékát 
– a kollektìv alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve 

társaikkal együtt dolgozni 
– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a tìpus fogalmát, jelentőségét a szìnház művészetében 
– a tipizáló és egyénìtett ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 
– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 
– az egyes szìnészi kifejezőeszközök (pl.: arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönìtett használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 
– a történetmesélés szìnházi lehetőségeit 
– a kollektìv játék formai jegyeit (pl.: kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszìnek közös 

megjelenìtése, a narráció formái) 
– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 
– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 
Fejlessze a tanulók 
– képességét a koncentrált állapot megtartására 
– a befelé figyelési képességét 
– a helyes önértékelését, önkritikáját 
– az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 
– a vitakészségét, az érvelés kultúráját 
– az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 
– a nyitottságát, empátiáját 
– a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 
Ösztönözze a tanulókat 
– az együttműködésre, a társak játékából való épìtkezésre 
– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósìtására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 
– a szìnjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 
– közösségi alkotásra, azok bemutatására 
– diákszìnjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 
– szìnházi előadások megtekintésére 
– a szìnházi portálok figyelemmel követésére 
– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 
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Tananyag 
A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek tìpusfigurákat, tipikus 

élethelyzeteket megjelenìteni improvizációkban és rögzìtett jelenetben egyaránt. Ismerjék meg és 

bátran használják a túlzó játékmód szìnjátékos eszközkészletét. Tudjanak lényegi vonásokat 

sűrìteni és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi alkotás munkaformái, mint a 

kórusos megszólalás, csoportos improvizáció. 
Szabályjátékok 
– Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 
– Ön– és társismereti játékok 
– A bizalomgyakorlatok összetett változatai  
Improvizációk típusfigurákkal 
– A lélektani tìpusok a hétköznapokban, tìpusfigurák megfigyelése 
– Hétköznapi tìpusok megjelenìtése: jellemzőik sűrìtése 
– Egyéni tìpusfigura–tanulmányok 
– Hétköznapi tìpusfigurák különböző szituációkban 
– Tìpusfigurák tìpushelyzetei 
Színjátékos eszközök fejlesztése 
– A szìnészi kifejezőeszközök elkülönìtett használatára rávezető gyakorlatok 
– A gesztusok felerősìtésének, a megszólalások felhangosìtásának gyakorlatai 
– A váltás technikái 
– Kórusgyakorlatok 
– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 
Etűdök, improvizációk 
– Csoportos improvizációk 
– Etűdök tìpusfigurákkal 
– Etűdök tìpikus élethelyzetekkel 
– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a szituáció több 

alapelemének megadásával 
– Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 
– Etűdsor adott figurákra 
– Jelenet épìtése 
Drámaórák 
– A szìnpadra állìtott alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 
– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 
Mozgásgyakorlatok 
– Gyakorlattervezés: különböző tìpusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a szìnpadi elvárások 

figyelembevételével 
– Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló levezetése, 

önálló, a saját szìnházi feladatának megfelelő 
bemelegìtő mozgássor megtervezése és elvégzése 
Beszédgyakorlatok 
– Légzőgyakorlatok 
– Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 szótag 
– Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 
– Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 
– Hanggyakorlatok 
– Szöveges hangerőgyakorlatok 
– Szöveges hangmagasság gyakorlatok 
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– A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság váltásai 

szöveges gyakorlatokban 
– Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása 
– Artikulációs gyakorlatok 
– A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja 
– Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
– A beszédtempótól, hangerőtől és –szìntől független, pontos, kifejező artikuláció gyakorlása 
– Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 
– A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai szövegek 

ritmizálása 
– Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 
– Az érzelmek hangsúlyai 
– A szórend és a hangsúly kapcsolata 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tipizáló és egyénìtett, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát, 

eszközkészletét 
– az egyes szìnészi kifejezőeszközök (pl.: arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és 

elkülönìtett használatának gyakorlati alkalmazását 
– a kollektìv játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszìnek közös 

megjelenìtése, a narráció formái) 
– egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 
– a történetmesélés szìnházi eszköztárát 
– az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 
Legyenek képesek 
– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 
– a szìnészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 
– egyes szìnészi kifejezőeszközök együttes és elkülönìtett használatára 
– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 
– a kontextust figyelembe véve rögtönözni 
– instrukciókat az improvizációba épìteni 
– különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 
– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazìtani, mások ötleteit eljátszani 
– jelenet nyitni és zárni, jelenetet épìteni 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– tipizáló ábrázolásmód mélyìtésének, egyénìtésének lehetőségeit 
– a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 
– a jelmez figurateremtő jelentőségét 
– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
– az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
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– a szìnjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, 

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

cselekvés) 
– az elmélyìtés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszìtő körülmények, cselekvések, 

döntések következményei) 
– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 
– a drámai dialógus sajátosságait 
– az egyszerű státusjátékokat 
Fejlessze a tanulók 
– képességeit az érzetek felidézése terén 
– verbális kifejezőerejét 
– érzékenységét 
– toleranciáját 
– konfliktuskezelő képességét 
– megjelenìtési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása során 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló alkotásra egy előadás elkészìtésének során 
– a diákszìnjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kìsérésére 
– különböző műfajú szìnházi előadások megtekintésére 
– jelentős szìnházi alkotások megtekintésére felvételről 
– az ismertebb szìnházi folyóiratok olvasására 
Tananyag 
A tìpusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénìtése) a jellemábrázolás felé tett jelentős 

lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, hogy az egyénìtett tìpus nem 

azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, a vágyaival és 

törekvéseivel, kinyilvánìtott akaratával és titkaival, érzelmeivel és gondolataival – mindez a 
szìnészi munka magasiskolájához tartozik. 
Ezt az alapfokú művészeti képzés során csak elemeiben sajátìthatják el a tanulók. 
A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód szìnészi 

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segìtségével elmélyìthetik, gazdagìthatják és 

árnyaltabbá tehetik az ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek 

ellentmondásainak jelentését, az ebben rejlő kifejezőerőt, és képessé válhatnak összetett jelentés 

szìnjátékos megfogalmazására, annak megértésére. Ellentmondásos és szélsőséges érzelmeket 

követelő élethelyzetekben hitelességre törekedve tudnak megnyilvánulni. Megvizsgálják az 

emberi cselekedetek mozgatórugóit, a kommunikáció természetét, ezáltal gazdagodik önismeretük 

és emberismeretük. 
 
A típusfigurák egyénítése improvizációkban 
Típusfigurák atipikus helyzetben 
Egyéni jellemrajz–tanulmányok 
Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 
Jellem változását ábrázoló etűdsor 
Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 
A realista–naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 
A drámai feszültség növelésének technikái 
Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 
Az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 
A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei 
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A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső hang, 

belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”) 
„belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 
„kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 
A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 
A kellékhasználat gyakorlatai 
Etűdök kellékekkel 
A jelmez figurateremtő jelentősége 
Színjáték jelmezben 
Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 
A drámai dialógus természete 
Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének különböző 

stratégiáira 
Emberi taktikák és stratégiák: fórum–színház 
Egyszerűbb státuszjátékok 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 
– a jelmez figurateremtő jelentőségét 
– az élményfelidézés (pl.: belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
– a szìnjáték 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 sűrìtés, drámai feszültség növelésének egyes 

technikáit 
– kelléket használva improvizálni 
– jelmezben improvizálni 
– hitelességre törekedve játszani 
– a szìnjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének 

alkalmazására 
– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 
– tìpusfigurák elmélyìtésére 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a stilizáció eljárásait 
– szimbolikus ábrázolás eljárásait 
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– a szerepépìtést elősegìtő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, szereplők 

elő– és utóéletének megìrása, emblematikus tárgy, gesztus) 
– a szerep felépìtésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 
háttérismeretek) 
– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 
– a cselekvő elemzés alapjait 
– egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 
– a drámai alapanyag szìnrevitelének állomásait és ezek célját 
– egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl.: tempó, kontraszt, várakozás) 
– a státuszok jelentőségét 
– a különböző státuszjeleket 
Fejlessze a tanulók 
– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 
– szimbolikus szìnpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 
– szerepformálási képességeit 
– a jeleneteken átìvelő folyamatos jelenlét képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– rendszeres szìnházlátogatásra (ezen belül diákszìnpadi előadások megtekintésére) 
– a diákszìnjátszás és az alternatìv szìnházi világ legfontosabb eseményeinek figyelemmel 

kìsérésére 
– szìnházi irodalom és szaksajtó olvasására 
– az elsajátìtott szìnjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő bemutatására 
– legalább egy – a tanultak elsajátìtását segìtő – szìnvonalas (élő) szìnházi előadás megtekintésére 
 
Tananyag 
A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

gyakorlatait, ezáltal tudatosìtjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a 

szìnjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy stlilizációval, 

szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb jelenségek 

kifejezésére kìsérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, szìnházi jelentésképzés 

kérdéseiben. 
A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, hosszabb időt 

igénybe vevő improvizációkkal. 
A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta szintézisre ad 

lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a következetes, igényes 

szìnházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a szìnházi jelek 

rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek részeként a tanulók 

a szìnészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció létrehozásához szükséges más 

szìnházi tevékenységekben is (csoport szinten: az összes alapvető fontosságú szìnházi munkában) 

kipróbálhassák magukat. 
Szabályjátékok 
Ön– és társismereti játékok („helyem a csoportban”) 
Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok 
Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében 
Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”–játékok, státuszok váltogatása 
Etűdök különböző stílusokban – stílusgyakorlatok 
A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 
Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek tudatos 

váltásával 
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A színész játéka – amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 
Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 
A vokális kifejező eszközök színpadi használata 
Etűdök zenei motívumok alapján 
A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl.: emberi és zenei hang, zörej) 
A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag) 
A szöveg, mint vokális alkotás alapja 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a drámai alapanyag szìnrevitelének 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 szerepépìtést elősegìtő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, szereplők 

elő– és utóéletének megìrása, 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 szìnpadi lehetőségeit 
Legyenek képesek 
– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 
– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” szìnpadi létezéstől az expresszìv játékmódig tartó skálán 

különböző megnyilvánulásokra 
– több jeleneten áthúzódó szerepìv ábrázolására 
– különböző státuszú figurák megformálására 
– jeleneten belül státuszt módosìtani 
– 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 szìnre állìtott produkcióhoz, a szìnre állìtás 

folyamatához igazìtani 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a leggyakoribb drámai/szìnházi konvenciókat, azok alkalmazását 
– a legfontosabb kortárs és/vagy történeti szìnházi stìlusokat, szìnházi műfajokat 
– egy jelenet indìtásának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati jelentőségét 

és hatását 
– a szìnházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, technikákat 
– a szerepépìtés legfontosabb módszereit, a szìnészi játék alapvető iskoláit 
– a szìnészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 
Legyenek képesek 
– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, próbamunkában, 

előadásokon 
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– a szìnjátékot mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására, 
– szìnházi improvizációra 
– az improvizációk elemzésére, értékelésére 
– egyes szìnészi technikák tudatos alkalmazására 
– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 
– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 
– rendezői instrukciók mentén végzett munkára 
– drámai szövegek értő, szìnházi megközelìtésű olvasására 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Dráma és szìnjáték 
improvizáció 3–5 perc 
szìnpadi produkció 
– jelenet 5–7 perc 
vagy 
– előadás 15–30 perc 
A vizsga tartalma 
A dráma és szìnjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszìne, időpontja) 

alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak – a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tìz kétfős improvizációs feladatból álló tételsort kell 

összeállìtania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell 

tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A 

vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányìtásával párokat alkotnak, és közösen húznak a 

feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján 

variációk bemutatását kéri. A felkészülési idő 5 perc. 
Szìnpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzìtett improvizáció 

alapján készìtett prózai szìnházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett 

játék lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell 

közreműködnie. 
 
A vizsga értékelése 
– Improvizáció 
– Az instrukciók megértése, követése 
– A szìnpadi megjelenìtés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 
– Együttműködés (közös jelenetépìtés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 

rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 
– Stìlusérzék (közös játékstìlus kialakìtása, a választott stìlus megtartása, illetve együttes 

stìlusváltás, vagy a játékstìlusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek – 
gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 
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– Figyelem, koncentráció 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépìtés 

eszköztárának gazdagsága) 
– A szìnjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indìtása, jelenet zárása, cselekményépìtés, sűrìtés 

képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 
– Atmoszférateremtés 
– Szìnjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 
– Fantázia, ötletesség, humor 
– Szìnpadi produkció (előadás, jelenet) 
– Koncentráció, figyelem 
– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakìtása, a partner impulzusainak elfogadása, 

erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, 

közös játékstìlus kialakìtása, tartása) 
– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, 

életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás 

érzékletes ábrázolása) 
– A játék intenzitása 
– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépìtés 

eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás 
elmélyìtése, személyessé tétele) 
– Stìlusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstìlusához, közös stìlushoz illeszkedő szìnjátékos 

kifejezőeszközök) 
– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás) 
– Feszültségteremtés 
– Atmoszférateremtés 
– Verbális kifejezőeszközök használata 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szìnpad vagy dobogók 
Egészalakos tükör 
Ritmus– és dallamhangszerek 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, spotlámpák, 

mobil fényforrások) 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segìtő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg 

BÁBJÁTÉK TANSZAK 

BÁBJÁTÉK 

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát 

élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés feladata, hogy biztosìtson 

lehetőséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészìtett egyszerűbb kivitelezésű bábok használatára, 

képességeik szerint nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák megismerésére és 
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alkalmazására, a megszerzett ismeretek bővìtésére és a kialakìtott készségek továbbfejlesztésére. 

Biztosìtson lehetőséget továbbá csoportos produkciók létrehozására és bemutatására, de a 

kìsérletezést szolgáló tevékenységformákra is. 
 

Előképző évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a kapcsolatteremtés lehetőségeit hangok, mozgás által 
– a természetes és mesterséges környezet formai gazdagságát 
– saját testi adottságainak lehetőségeit a bábjátékban 
– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit 
– az ember alkotta tárgyak funkcióinak sokféleségét, a tárgyak formai gazdagságát 
– a csoportos játék szabályait 
– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezését 
– a tárgyak játék során történő átalakìtásának lehetőségét 
– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét 
– a nyitott és zárt terek közötti különbséget 
Fejlessze a tanulók 
– csoportos megszólalásának képességét 
– az egyénnek a csoporttal való együttműködési képességét 
– egyéni megszólalásának képességét 
– érzékelésének és megfigyelésének képességét 
– szerepek iránti érzékenységét 
– finommotoros képességét 
– tárgyalkotó és tárgyátalakìtó képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– csoportos játékra 
– a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
– környezetük és saját adottságaik megfigyelésére 
– a testbeszéd megfigyelésére 
– élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre (pl. 

fű, virágok, fa, hangya, pók, kìgyó) 
– saját mozdulatainak összehangolására 
– egyszerű átalakìtó vagy tárgyalkotó tevékenységre 
– tárgygyűjtemény kialakìtására 
– rövid, egyszerű történet megjelenìtésére kézjátékkal, párban 
– csoportos bábjátékban való részvételre 
 
Tananyag 
A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Én 
– Előttem, mögöttem, jobbra, balra, lent, fent – térirányok a teremben, tájékozódás és tárgyak 

felismerése csukott szemmel 
– Testem (pl.: külsőm, belsőm) 
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– Hangom (pl.: természetes és elváltoztatott, beszéd és ének) 
– Ritmusaim (pl.: a természet ritmusai és én, testem ritmusai) 
– Mozgások (pl.: rám jellemző mozdulatok, testem adottságaiból fakadó mozdulatok, 

mozdulatlanság és gyorsaság általam, bennem, körülöttem) 
– Egyszerű utánzó mozgások ujjakkal, kézzel, testtel 
– A képmutogató játékok: a kép és én, önarckép (saját festmény), teljesalakú kép (fotó) alapján 

rövid történet magamról 
A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Mi 
– Én és Te, páros– és utánzó–, tükörjátékok ujjakkal, kézzel, mimikával, testtel 
– Egyszerű történet eljátszása párban, a szereplők fő jellemzőit (mozgás, forma) utánzó kézjátékkal 
– Én és a Többiek, csoportos helyzetgyakorlatok, a csoport által kialakìtott ritmusok, mozgások, 

mozdulatok „szìnháza” (ehhez népi gyermekmondókák, gyermekdalok, csúfolók, kiszámolók akár 

egy–egy népszokás ünnepköréhez készìtett szerkesztett vázlat alapján) 
– Csoportos játék tárgyhasználattal 
A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és tárgyainak felfedezése 
– Tárgygyűjtemény kialakìtása a közvetlen környezetünk tárgyaiból 
– Nyitott és zárt terek kialakìtása a tanteremben testünkkel és bútorokkal, tárgyakkal, ezekben 

rövid történetek eljátszása 
A közvetlenül körülöttünk tárgyak felruházása többletjelentéssel 
– Vonulós gyermekjátékok, ahol a tárgyhasználat természetes, és tárgy nélkül nem megvalósìtható 
– Tárgyhasználatot igénylő népi gyermekjátékok 
Bábos játék 
– Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal 
– Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal 
– Mesei motìvum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tárgyhasználattal, tanári 

közreműködéssel 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– saját testi adottságaik lehetőségeit a bábjátékban 
– a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit 
– a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezésének lehetőségét 
– a tárgyak játék során történő átalakìtásának lehetőségét 
– egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét 
– a nyitott és zárt terek közötti különbséget 
Legyenek képesek 
– önmaguk és környezetük megfigyelésére 
– élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre 
– saját mozdulataik összehangolására 
– egyszerű átalakìtó vagy tárgyalkotó tevékenységre 
– rövid, egyszerű történet megjelenìtésére kézjátékkal, párban 
– egyéni és csoportos megszólalásra 
– kapcsolatteremtésre hangok, mozgás által 
– csoportos játékra 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– a tér irányait, az ebben való tájékozódás módjait 
– a tér átalakìtásának következtében létrejövő tartalmi változásait, ezek összefüggését 
– a tér benépesìtésének lehetőségeit 
– a tárgyakkal alkotott mesei tér belső szabályait, 
– a hangok, a hangokat adó tárgyak, ritmus hangszerek fajtáit, az ezekkel való játék különböző 

lehetőségeit 
– a termésekből való figurák kialakìtásának módjait 
– a tárggyal való és az élőszereplős játék közötti különbséget 
– a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenìtési lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– fantáziáját 
– figyelmét 
– megfigyelőképességét 
– önismeretét 
– gesztusnyelvi kifejezőképességét 
– verbális kifejezőkészségét 
– kapcsolatteremtő és együttműködő képességét 
– térbeli tájékozódását, térhasználatát 
– finommotoros kézmozgását 
– tárgyalkotó képességét 
– instrukciókövető képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a testbeszéd megfigyelésére, gyakorlására 
– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 
– a mese folyamatának követésére, annak önálló alakìtására 
– szerepjátékokban minél több szerep kipróbálására 
– a mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakìtására 
– csoportos bábjátékban való részvételre 
 
Tananyag 
A közvetlenül körülöttünk létező természeti világ és Mi 
– Előttünk, mögöttünk, jobbra, balra, lent, fent – térirányok felfedezése 
– A tér határainak tágìtása a tárgygyűjtemény felhasználásával 
– A természet hangjainak megfigyelése 
– Hangkeltés a természetben talált tárgyakkal 
– Termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas anyagok gyűjtése, 

figurák létrehozása 
A közvetlenül körülöttünk létező természetes és a mesterséges tárgyak tudatos összekeverése 
– Legkedvesebb tárgyam, kabalám, játéktárgyam bemutatása (pl.: Miért és mióta kedves? Mi az 

eredeti funkciója? Mit lehet még vele tenni? Át 
lehet–e alakìtani valami mássá?) 
– A gyűjtött terményeink és kedves tárgyaink közös térbe helyezése 
– A közös térbe helyezett tárgyakról saját történetek kialakìtása, a történet egyes részeinek 

megelevenìtése 
– Termények és tárgyak egyszerű technológiával történő átalakìtása 
– Az egyszerű technológiával átalakìtott termények és tárgyak megmozgatása, szerepbe hozása 
Típusok és karakterek megjelenítése tárgyakkal 
– A leggyakrabban előforduló mesefigurák megjelenìtése a tárgygyűjtemény tárgyaival 
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– A megjelenìtés lehetőségeinek keresése (sémák és saját utak) 
Bábos játék 
– A tárgygyűjtemény elemeivel játszott saját történetek fejlesztése, összefűzése 
– Mesei figurák szituációba helyezése 
– A mesék csodás erővel rendelkező tárgyainak megjelenìtése a tárgygyűjtemény elemeivel 
– A szituációk történetté fűzése 
– A szituációk és a történet térbe helyezése 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tér irányait 
– a tér átalakìtásának és használatának változatos lehetőségeit 
– a tárgyakkal történő hangkeltés lehetőségeit a termés– vagy terményfigurák készìtésének 

lehetőségeit 
– a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenìtési lehetőségeit 
Legyenek képesek 
– csoportos térkialakìtásra 
– tanári instrukciók követésére 
– a mese folyamatának követésére 
– történetalkotásra 
– mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakìtására, azok használatára 
– a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére 
– mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására 
– terménybábok készìtésére, játékba helyezésére 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenìtésének egyes módjait 
– a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 
– a bábos játék szabad térben lehetséges módjait 
– néphagyományunk egyes mágikus elemeit 
– a szertartás (rìtus) fogalmát 
– rìtusaink, népszokásaink bábos elemeit, eszközeit és ezek használatának módjait, 

funkcióváltásait 
– a szertartásmester szerepét (pl.: mint vőfély, mint öreg pásztor, mint farsangi alakoskodó) 
– az embert helyettesìtő bábuk szerepét a népszokásokban 
– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 
Fejlessze a tanulók 
– koncentrációját 
– kommunikációját a nonverbális jelek észlelése és értelmezése kapcsán 
– testbeszédét 
– problémaérzékenységét, problémamegoldási készségét 
– képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang megteremtésére 
– ritmusérzékét 
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– karakterábrázoló képességét 
– beleélőképességét 
– lényegkiemelő képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– hangutánzásra 
– saját hangi adottságaik kipróbálására, hangjukkal való játékra 
– az életkoruknak megfelelő, minél többféle szerep kipróbálására 
– ellentétes karakterek mozgásban és hangban való megjelenìtésére 
– a maguk által készìtett bábuval, tárggyal való játékra 
 
Tananyag 
A tárgy bábbá alakításának első lépései, az átlényegítés fázisai 
– Az egyszerű technológiával átalakìtott terményeink és kedvenc tárgyaink megmozgatása, eredeti 

funkcióiktól való eltávolìtása, új szerepbe emelése 
– Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal 
– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társìtása 
– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társìtása 
Kialakított játékterünkben ünnepek teremtése népszokásaink bábos elemeivel 
– Embert helyettesìtő bábok közös felépìtése, a velük való vonulás 
– Őszi, téli tavaszi játékok (pl.: kisfarsang, betlehemes bábtáncoltatás, farsangi alakoskodás, 

kiszézés) 
– Lány– és legénycsúfolók 
Bábos játék (törekedve arra, hogy a fontos dramaturgiai egységeket bábuval, bábjátékkal oldják 

meg) 
– Egyszerű állatmesék 
– Tündérmesék epizódjai 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tárgyjáték fogalmát 
– bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenìtésének egyes módjait 
– a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd) 
– néphagyományunk egyes mágikus elemeit 
– a megismert rìtusok, népszokások bábos elemeit 
– az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit 
Legyenek képesek 
– a tanári instrukciót követő munkavégzésre 
– egyszerű, botból kialakìtott bábuk mozgatására 
– tárgyakból egyszerű bábokat alkotni, ezekkel tìpusfigurák alapvonásait megjelenìteni 
– rövid jelenetekben tárgyak segìtségével szerepet formálni 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az egyszerű zsinóros és pálcás marionett anatómiai részeit 
– a felülről és hátulról mozgatás módjait, technikáit 
– az ìzesüléssel mozdìtható és az átváltozó bábuk mozgatásának technikáit 
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– a valóságos és a szìnpadi tér közti legfőbb különbségeket 
– egyszerű szìnpadi terek használatát 
– a bábu fölött vagy mögött való megszólalás sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 
– finommotoros mozgását 
– figyelmét, koncentrációs készségét 
– képességét a mozgás– és tekintetirányok összehangolására 
– térérzékelő képességét, térhasználatát 
– játékiránynak megfelelő hangképzését 
– szìnpadi ritmusérzékét 
Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósìtására 
– csoportos alkotóforma gyakorlására 
– a beszéd és a mozgás harmóniájának, egyensúlyának kialakìtására 
– koncentrált bábmozgatás begyakorlására 
– a felülről és a hátulról mozgatott bábokkal kapcsolatos ismereteik önálló bővìtésére 
 
Tananyag 
Játéktér kialakítása asztalon 
– A játéktér kijelölése, részei, arányai 
– Az asztalon kialakìtható különböző játékterek alkalmazási lehetőségei 
A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
– Tárgy bábuvá alakulásának bábjátékos eszközei (pl.: koncentráció, tekintet, mozdulat) 
– A felülről való mozgatás technikai elvárásai (pl.: a test, a törzs, a fej helyzete; a tömeg és a 

testsúly arányának elosztása; láb nélküli figurák használata) 
– Játék a maguk által készìtett egyszerű, rögtönzött merevpálcás és zsinóros marionettekkel 
– A tér és a lehatárolás (doboz–szìnház) lehetőségeinek feltérképezése 
– Asztalon papìrdobozból bábszìnház kialakìtása oldaljárásokkal, kipróbálása az egyszerű 

marionett bábokkal. 
A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
– Hátulról mozgatott, kisméretű plasztikus bábok használata (a fejet pálcával, a végtagokat kézzel 

mozgatva) 
– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgatóval (markolattal) való játék 
– A fej–nyak–törzs és a kezek mozgatásának összehangolása 
– Bunraku tìpusú báb használata 
– A hátulról nyitott szìnpad lehetőségei 
Színpadi bábjáték 
– Felülről vagy hátulról mozgatott, plasztikusan megformált bábokkal népmesékből vagy 

legendákból jelenetek létrehozása 2–3 fős csoportokban, tanári közreműködéssel 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bábszìnpadon felülről és hátulról való játék lehetőségeit 
– a néma– és a hangokkal kìsért játék különféle lehetőségeit 
– a beszéd, a hangsúlyok, a légzés módjait a bábu mozgatása közben 
Legyenek képesek 
– egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus bábok mozgatására 
– mesék és legendák alakjainak megjelenìtésére egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus 

bábokkal 
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– papìrdobozból szìnpadi tér létrehozására és használatára 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a sìk és a plasztikus felületek, formák közötti különbségeket, ezek hatását a szìnpadi játékban 
– a képmutogató játék műfaji sajátosságait 
– a sìkbábok mozgatásának szabályait 
– árnyékok létrehozásának lehetőségeit 
– az árnyék és a fény szìnpadon betöltött szerepét 
– a mágikus eredetű árnyjátékot 
– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát, és annak bábtörténeti vonatkozásait 
– az árnyfigurák különböző fajtáit 
– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés), ezek összefüggéseit 
– a takarás mögötti megszólalás sajátosságait 
– a jelenetszerkesztés főbb szabályait 
Fejlessze a tanulók 
– sìkbeli látásmódját 
– mozgásos karakteralkotó technikáját 
– beszéddel történő karakterábrázolását 
Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósìtására 
– csoportos alkotóforma gyakorlására 
– koncentrált bábmozgatás begyakorlására 
– a sìkbábokkal és az árnyjátékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővìtésére 
 
Tananyag 
Síkbábok és síkfelületek világa 
– A körülöttünk lévő térbeli világ sìkba fordìtásának lehetőségei 
– A doboz–szìnház sìkbábjai alulról, felülről, hátulról mozgatva 
– Ember méretű sìkbábok hátulról mozgatva (bábu játokban történő összeépìtése, szétesése) 
– Felülről mozgatott sìkbábok: kétoldalú (elől – hátul, jobb – bal oldal), egyszerű ìzekből 

összeállìtott, merevpálcás sìk–marionettek 
– Alulról mozgatott sìkbábok paravánhasználattal 
Árnyak világa 
– Fényforrások és vetìtőfelületek az árnyjátékban 
– Árnyékok létrehozása fény elé tartott tárgyakkal, testekkel, sìkká alakulásuk megfigyelése 
– Az árnyfigurák különböző fajtái (pl.: telìtett, áttört felületű, áttört felületű szìnezett) 
– Játék alulról mozgatott árnyfigurákkal 
– Sìkbábok és különböző drapériák, vetìtett felületek (pl.: képzőművészeti alkotások, fotók) 

együttes alkalmazása 
Árnyjáték kezekkel 
– A pontfényben alulról mozgatott (jávai, indiai, egyiptomi, török) technika 
– Kìsérletek a fényforrás mozgatásával (fel, le, előre, hátra) 
Bábtörténet 
– A képmutogató játék műfaji sajátosságai 
– Az árnyjáték mágikus eredete, megőrzött mágikus elemei 
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– A tanult árnyjáték–technikák bábtörténeti vonatkozásai 
Színpadi bábjáték 
– Jelenetszerkesztés 
– Az ókori világok mìtoszaiból és/vagy a keresztény kultúrkör legendáiból válogatva történetek 

feldolgozása a tanult technikákkal és műfajokban 
– Szabadon választott téma rövid etűdben való feldolgozása a tanult technikák keverésével, egyedi 

stìlusban 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a sìkbábok mozgatásának szabályait 
– a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát 
– az árnyfigurák különböző fajtáit 
Legyenek képesek 
– a tanári instrukciót követő munkavégzésre 
– a sìk és plasztikus formák megkülönböztetésére 
– árnyképek létrehozására pontfény megvilágìtással 
– paravánon és árnyjátékban egyszerű sìkbábok mozgatására 
– jelenetszerkesztésre 
– doboz–szìnházban kisméretű bábokkal jelenetek előadására 
– a megfelelő technikák kiválasztására a jelenetek készìtése során 
– karakterek mozgásban, hangban történő megformálására 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a botbáb képi világának jellemzőit 
– a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit 
– az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit 
– a titiri doboz–szìnház sajátosságait 
– a paraván mögül, felfelé irányuló megszólalás sajátosságait 
– a kellékhasználat alapvetéseit 
– a tánckoreográfia és a bábu mozdulatsorának összekapcsolását 
– a méretek fontosságát a bábok világában 
– a vajang történetiségét 
Fejlessze a tanulók 
– arányérzékét 
– együttműködési készségét 
– verbális kifejezőerejét 
– állóképességét 
– testtudatát 
– jeleneteken átìvelő folyamatos jelenlétre való készségét 
– érzelmek, gondolatok gesztusokba való tömörìtésének képességét 
– ritmusérzékét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló gyakorlásra, egymás jelenetsorainak megtekintésére 
– minél több különböző karakter megformálására bábjátékában 
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– tükör előtti mozgásgyakorlásra, a hibák javìtására 
– állóképességét, testének karbantartását szolgáló gyakorlatok végzésére 
– bábelőadások megtekintésére, ezek elemzésére, a bábjátékos munkájának megfigyelésére 
 
Tananyag 
Alulról mozgatható egyszerű botbábok 
– Bábtáncoltatás titiri doboz–szìnházban 
– Ízesülésekkel (felkar, alkar) és kézhez rögzìtett mozgatópálcával ellátott bábu használata 
– Több segédpálca alkalmazása (lábak) 
– Óriásfigurák hosszú mozgatópálcákkal/rudakkal, két–három mozgató munkájának 

összehangolása 
– A kellékhasználat alapjai 
– Paraván és háttérelemek, dìszletek használata 
– Dìszletekkel térkialakìtási gyakorlatok 
– Térhasználat a tanult technikákkal 
– Ritmus– és dinamikai gyakorlatok, egyszerűbb koreográfiák tanulása 
– A szìnpadi kommunikáció alapjai (játszó–játszó, játszó–néző) 
Bábtörténet 
– A mìtikus bábjáték, a rìtus helye és szerepe a bábszìnházban 
– A vajang tradicionális megjelenési formája 
Színpadi bábjáték 
– Láncmese feldolgozása titiri doboz–szìnházban 
– Etűd készìtése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
– A méretek, arányok különbségeire épülő mitikus, csodás tartalmú játék létrehozása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit 
– az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit 
– a titiri doboz–szìnház sajátosságait 
– a méretek fontosságát a bábok világában 
Legyenek képesek 
– lazìtó és koncentrációs gyakorlatok végzésére 
– szöveg nélküli és szöveges légző–, hang– és artikulációs gyakorlatokra 
– a megismert bábtechnikák és mozgatási elvek tudatos alkalmazására 
– a pálcás mozgatás egyszerűbb módjaival jelenet bemutatására 
– kellék használatára 
– a szìnpad, a paraván terében feladatok végrehajtására 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a szìnpadi jelenlét, a szerepbelépés fogalmát 
– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását 
– az idő múlásának különféle megjelenìtései lehetőségeit 
– a tempó, a ritmus, mint a kifejezőeszközök lehetőségeit 
– a helyszìnváltás lehetőségeit 
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– a kéz bemelegìtő gyakorlatait 
– a kézjáték, kézpantomim alapjait 
– a kesztyűs játék szabályait 
– a rögzìtett jellemek, szereptìpusok fogalmát 
– a vásári bábjáték magyar hagyományait 
– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit 
Fejlessze a tanulók 
– karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszköztárát 
– bábos improvizációs képességét 
– szöveg– és előadáselemzési képességét 
– koncentrációs készségét 
– önértékelését, önkritikáját 
– ritmusérzékét 
Ösztönözze a tanulókat 
– saját ötleteik megvalósìtására 
– a társakkal való toleráns magatartásra 
– a bábszìnpadi előadás különböző feladatainak ellátására 
– a kesztyűbábbal kapcsolatos ismereteik önálló bővìtésére 
– az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő bábjátékos területen való elmélyülésre 
 
Tananyag 
A kesztyűbáb világa 
– Az emberi kéz mint forma, mint bonyolult szerkezet, mint anatómiai egység 
– A kéz mint a kommunikáció eszköze 
– A könyök–alkar–tenyér–kézfej kapcsolata 
– A kéz bemelegìtő gyakorlatai 
– Kézjátékok: csupasz és felöltöztetett kéz 
– Mozdulatsorok gyakorlása kötetlen ritmusban és zenére 
– Ábrázolás a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai lehetőségeivel (pl.: fa, ház, erdő, kukac, lepke) 
– A kesztyűk tárháza, a különböző kesztyűk kìnálta jelentésteremtési lehetőségek 
– A kézpantomim megjelenìtő képessége, alkalmazási lehetőségei 
– A takarás, a paraván, a háttér– és dìszletelemek használata 
– Paravános játék kesztyűbábbal (karakterábrázolás, ellentétes karakterek) 
– A bábjáték létrehozásának folyamata 
– A bábos és közönség kapcsolattartásának lehetősége (pl.: köszönés, kitekintés, kikérdezés, 

kiszólás) 
– A játék akusztikus elemekkel (zenével, zajkeltő tárgyakkal, szöveggel) való kiegészìtése 
– Ismerkedés a magyar vásári bábjáték hőseivel (Paprika Jancsi, Vitéz László) 
Bábtörténet 
– A vásári bábjáték magyarországi tradìcióit 
Színpadi bábjáték 
– Kézpantomimmel különböző tartalmak megjelenìtése szólójátékban (kellékhasználattal) vagy 

csoportosan 
– Egyéni, majd páros jelenetekben ellentétes karakterek megformálása, szerepcsere, szerepátvétel 
– Vásári bábjáték–etűdök létrehozása 
– Etűd készìtése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
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– a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását 
– az idő múlásának különféle megjelenìtései lehetőségeit 
– a helyszìnváltás lehetőségeit 
– a kézjáték, kézpantomim alapjait 
– a kesztyűs játék szabályait 
– a vásári bábjáték magyar hagyományait 
– a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit 
Legyenek képesek 
– a kéz bemelegìtő gyakorlatainak önálló elvégzésére 
– a kesztyűbáb technikájának alkalmazására 
– kesztyűbábbal rövid jelenetek eljátszására 
– együttműködésre a paraván mögötti térben 
– az eddig megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a maszk szerepét a természeti népek rìtusaiban és magyar népszokásainkban 
– a maszk szìnháztörténeti vonatkozásait 
– a maszkok fajtáit, funkcióit 
– a maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatok 
– a maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatok 
– a maszkkal történő játék szabályait 
– a maszkban való megszólalás sajátosságait 
– a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit 
– a főbb bábszìnpad–tìpusokat 
– a szìnpadtechnika egyszerűbb elemeit 
– a zene, zaj, zörej funkcióit az előadásban 
– a bábos nyìlt szìni játékához kötődő elvárásokat 
– a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat 
– a pantomimes test–technikát segìtő gyakorlatokat 
Fejlessze a tanulók 
– arányérzékét 
– mozgásos és gesztusnyelvi kifejezőkészségét 
– lényegkiemelő képességét 
– karakterábrázoló képességét 
– szìnpadi jelenlétét 
– játékintenzitását 
– társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– tanári irányìtás nélküli feladatmegoldásra 
– az elvégzett feladatok elemző értékelésére, önértékelésre 
– társaik ötletének elfogadására 
– arányos feladatmegosztására 
– bábszìnpadi előadások megtekintésére elemzésére, értékelésére 
– bábszìnpadi előadásban való részvételre 
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Tananyag 
Maszkok világa 
– A maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatok 
– A maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatok 
– A maszk a természeti népek rìtusaiban és magyar népszokásainkban 
– A maszk mögé bújás különféle jelentései 
– Félmaszk, teljes maszk, elől–hátul maszk 
– A maszkos játékok jellegzetességei 
– A tekintet és a fej iránya maszkos játékban 
– Maszkos szerep megformálása 
– A test kommunikációs eszközei maszkos játékban 
– A pantomim a maszkos játékban 
– Tánc a maszkos játékban 
– Kìsérletezés a hangok torzìtásával 
– Élőszereplő, óriásbáb, maszkos figura, és kisméretű báb együtt a szìnpadon 
Színpadtechnika 
– A főbb bábszìnpad–tìpusok (pl.: fekete– és kulisszaszìnház, marionett–, forgószìnpad) 
– A szìnpadtechnika egyszerűbb elemei 
– Kìsérletezés különböző technikai eszközökkel szìnpadi effektek létrehozására (pl.: diavetìtő, 

ìrásvetìtő, számìtógép) 
Bábtörténet 
– A maszk szìnháztörténeti vonatkozásai 
Színpadi bábjáték 
– Csoportos előadás létrehozása az eddigiekben tanult bábtechnikák kevert alkalmazásával 
– Etűd készìtése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a maszkok fajtáit, funkcióit 
– a maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 
– a maszkos játékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 
– a maszkkal történő játék szabályait 
– a maszkban való megszólalás sajátosságait 
– a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit 
– a főbb bábszìnpad–tìpusokat 
– a szìnpadtechnika egyszerűbb elemeit 
– a bábos nyìlt szìni játékához kötődő elvárásokat 
Legyenek képesek 
– a maszkos játékot előkészìtő gyakorlatok önálló elvégzésére 
– egyszerű ritmuskìséret rögtönzésre 
– rövid zenei részletre mozgás rögtönzésére 
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányìtására 
– helyes szìnpadi beszédre maszkos szìnpadi munkájában egyaránt 
– testtudatos szerepformálásra 
– pantomimes alapismeretek alkalmazására 
– az eddigiekben megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a bábjáték meghatározó tradìcióit 
– az alapvető bábtìpusokat és bábtechnikákat 
– a főbb bábszìnpad–tìpusokat 
– az általuk használt bábu felépìtését, főbb alkotórészeinek elnevezését 
– a bemelegìtő, kondicionáló, fejlesztő beszéd – és mozgásgyakorlatokat 
– az alapvető improvizációs technikákat 
– az alapvető szakkifejezéseket (pl.: paraván, mozgatókereszt, gapit) 
Legyenek képesek 
– a tanári instrukciók mentén végzett munkára 
– a bemelegìtő, kondicionáló, fejlesztő beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló elvégzésére 
– testtudatos mozgásra 
– a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére 
– a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, megismétlésére 
– egyszerű bábmozgatási technikák szìnpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására 
– az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakìtó vagy tárgyalkotó tevékenységre, 

eszközhasználatra 
– a lényegkiemelésre 
– improvizációra 
– verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására 
– a partnerekkel alkotó együttműködésre 
– bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető látványelemek (bábu, 

dìszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe 
– adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex játék 

(jelenet vagy jelenetsor, vagy előadás) formájában 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Bábjáték 2–3 perc 
 
A vizsga tartalma 
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción alapuló egyéni vagy 

páros jelenetet készìt és mutat be. A vizsga 
helyszìnén biztosìtani kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább tizenöt darab 

környezetükben található használati tárgyat (pl. cipők, üvegpalackok, konyhai eszközök). A 

jelenetnek reprezentálnia kell az eddig tanultak egységben való kezelését, alkotó módon való 

felhasználását (pl.: a bábjátéki elemek hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesztés). 
A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe vehet segìtőt 

(pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). 
 
A vizsga értékelése 
– A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 
– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 
– Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezőeszközök használata 
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– A tekintet tudatos irányìtása 
– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága 
– A zene és hanghatások figyelembevétele 
– A dìszletek, kellékek használata 
– Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttműködés 
– Eredetiség, kreatìv megoldások 
– A jelenet kifejezőeszközeinek összhatása 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az egyensúly és a gravitáció központi szerepét 
– az egyensúlygyakorlatokat 
– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 
– a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket 
– a bonyolult marionett–technikákat és alkalmazásukat 
– a marionett–játék hagyományait 
– a marionett szìnpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 
– a bábu felépìtésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 
Fejlessze a tanulók 
– térérzékelését, térhasználatát 
– finommotoros képességeit 
– mozgáskoordinációját 
– egyensúlyérzékét 
– állóképességét 
– koncentrációját 
– improvizációs készségét 
– együttműködési készségét 
– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a bábjáték során használt bábuik, eszközeik megtervezésére, elkészìtésére 
– bábszìnpadi előadások megtekintésére, abban a bábszìnész munkájának elemzésére, értékelésére 
– bábelőadás bemutatására 
– a marionett játékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővìtésére 
 
Tananyag 
Marionettek világa 
– Az egyensúly és a gravitáció központi szerepe 
– Egyensúlygyakorlatok 
– Egymás testének felzsinórozása, közös játék: engem mozgatnak, én mozgatok 
– A bábu súlypontjai, függesztési pontjai, felzsinórozása 
– Mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban 
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– Mozgáskompozìciók zenére 
– A naturalisztikus és szürreális ábrázolás speciális lehetőségei 
– A mozgatók kiemelt és segìtő szerepben 
– Különböző marionett–technikák (pl.: pálcás, egy– és többzsinóros, átváltozó, szétváló) 

alkalmazása 
– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, működési elvének összefoglalása 
– A marionett szìnpad szerkezete és szcenikai megoldásai (járatok és függönyök fajtái, takarások 

módjai, használata) 
Bábtörténet 
– A marionettjáték szìnháztörténeti vonatkozásai 
Színpadi bábjáték 
– Csoportos előadás létrehozása marionett–technikákkal 
– Etűd készìtése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az egyensúlygyakorlatokat 
– a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját 
– a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját 
– a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket 
– a bonyolult marionett–technikákat 
– a marionett–játék hagyományait 
– a marionett szìnpad szerkezetét és szcenikai megoldásait 
– a bábu felépìtésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket 
Legyenek képesek 
– a szerepelemzési, szerepépìtési módszereket gyakorlatban alkalmazni 
– zsinóros marionett mozgatására 
– a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására 
– a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor begyakorlására 
– zenei ritmusokra való bábmozgatásra 
– a felülről lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására 
– a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósìtására 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bunraku bábu felépìtését, mozgatását, játékmódját 
– a bunraku bábszìnpadot 
– a feketeszìnházat és változatait 
– a fényutcás játékmódot 
– a különböző bábkesztyű–fajtákat 
– a különböző kesztyűbábok arányait, szerkezetét, mozgatását 
– a kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 
– a kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
– a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–dìszletelemek használatát 
– kétkezes játék sajátosságait 
– a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészìtő mozgásgyakorlatokat 
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– az európai vásári bábjáték–hősöket 
– egyszerű diavetìtők, elemlámpák, állványra szerelhető halogének alkalmazását a szìnpad 

szemből történő megvilágìtásához 
– a szìnpadi fény és az idő kapcsolatát 
– a látvány és az akusztikus mező összekapcsolásának lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– koordinációs készségét 
– a tanulók együttműködési készségét 
– a bábu és mozgatóinak összjátékát 
– verbális kifejezőkészségét 
– hangkarakter–formáló képességét 
– érzelemfelidéző képességét 
– rögtönzésben való jártasságát 
Ösztönözze a tanulókat 
– a megszerzett mozgatástechnikai szint gyakorlás útján történő megtartására 
– a bábkészìtés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakìtására 
– a választott bábjátékmódnak megfelelő szìnpadi játékra 
– a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására 
– látott előadások, jelenetek elemzésére, értékelésére, önértékelésre 
– egyéni megoldások keresésére 
– önálló kezdeményezések kidolgozására 
– a rögtönzésen alapuló játékra 
 
Tananyag 
A bunraku bábok világa 
– A bunraku bábu felépìtése, mozgatása 
– A bábu és mozgatóinak összjátéka 
– A bunraku szìnpada 
– A feketeszìnház és változatai (technikai megoldások kipróbálása, fényutcák kialakìtása) 
– Feketeszìnház: játék fényutcában 
– A mozdulat folyamatának megtervezése, végigkövetése, megvalósìtása, mozdulatok 

begyakorlása 
– Jelenetek szerkesztése, előadása 
Kesztyűbábok világa 
– Különböző bábkesztyű–fajták 
– A bábu aránya, szerkezete, mozgatása 
– A kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatok 
– A kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatok 
– Az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése (pl.: ellentétes karakterek, 

állandó figurák, jó és rossz küzdelme, dinamikus és pergő ritmus, rögtönzés, a közönséggel való 

közvetlen kapcsolat) 
– Ellentétes karakterek tervezése (egyéni munka), etűd felépìtése, mozgássor megtanulása és 

bemutatása 
– Különböző magasságú, mélységű, szélességű paravánok és állványokra szerelhető egyszerű 

háttér–dìszletelemek használata 
– Kétkezes játék gyakorlása 
– Humor és groteszk hangnem a szìnpadon 
– Ismerkedés az európai vásári bábjáték–hősökkel (pl.: Punch, Guignoll, Hans Wurst) 
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– A szemből megvilágìtott szìnpad (egyszerű diavetìtők, elemlámpák, állványra szerelhető 

halogének kipróbálása) 
– A fény és az idő kapcsolata (az időmúlás fénnyel való jelzése) 
– Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása (pl.: tükrök, üvegfelületek, tűz– és vìzhatás)  
– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kìsérletezés 
– A látvány, az akusztikus mező és a mozgás összekapcsolása 
Bábtörténet 
– A bunraku történeti hagyományainak megismerése 
– A vásári bábjáték és mutatványosság története, az utcaszìnházi műfaj megjelenése 
Színpadi bábjáték 
– Bunraku technikájú bábuval jelenetek, jelenetsorok létrehozása 
– A tradicionális vásári bábjáték–részlet bemutatása 
– Etűd készìtése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bunraku bábu felépìtését, mozgatását, játékmódját 
– a bunraku bábszìnpadot 
– a feketeszìnházat és változatait 
– a fényutcás játékmódot 
– a különböző bábkesztyű–fajtákat 
– a kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő, lazìtó és kondicionáló mozgásgyakorlatokat 
– a kesztyűs bábjátékot előkészìtő bemelegìtő és fejlesztő beszédgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
– a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–dìszletelemek használatát 
– kétkezes játék sajátosságait 
– a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészìtő mozgásgyakorlatokat 
– az európai vásári bábjáték hőseit és műfaji sajátosságait 
Legyenek képesek 
– a bábjátékos munkájukat a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni 
– tanári–rendezői instrukciók alapján dolgozni 
– bábuját a játék tartalmának megfelelő mozgatni 
– a helyes szìnpadi beszédre szerephelyzetben 
– a bunraku bábu mozgatása során magas fokú együttműködésre 
– a bunraku bábbal játszott jelenetben egyszerű dìszletelem használatára 
– kesztyűbáb szerkezeti felépìtésének megfelelő bábmozgatásra 
– ellentétes karakterű figurákat jelenetbe helyezni 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– zártterű dobozszìnházban kialakìtható árnyjáték játéklehetőségeit 
– különböző árnyfigurák játéklehetőségeit 
– a világìtás bábszìnpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 
– festett hátterek használatát 
– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 
– a polgári bábjátszás jelentősebb képviselőit, állomásait 
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– a művészi bábjáték sajátos lehetőségeit, jeles magyar alkotóit, alkotóműhelyeit 
– a bábszìnésznek, bábjátékosnak a különböző szìnházi struktúrákban betöltött szerepét 
Fejlessze a tanulók 
– stìlusérzékét 
– művészi látásmódját 
– képalkotó képességét 
– animációs látásmódját 
– lényegkiemelő képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– egyéni munkavégzésre, önálló elképzeléseik megvalósìtására 
– társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére 
– adottságaiknak, képességeiknek leginkább megfelelő játékmód megtanulására, az abban való 

elmélyülésre 
– a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására 
– kìsérletezésre a bábszìnház képi világának egyedivé tétele érdekében 
– bábszìnpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére 
– bábszìnházak és/vagy bábművészek munkájába való betekintésre 
– a tanulók által készìtett bábelőadás bemutatására 
 
Tananyag 
Árnyszínházak, árnybábok világa 
– Zártterű dobozszìnházban (elemlámpával, gyertyával) kialakìtható árnyjáték 
– Az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör sìkidomokkal, áttört sìkfelületekkel való 

kìsérletezés, események vetìtőernyőn való megjelenìtése 
– A fényforrás helyének tudatos kialakìtása 
– Az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, egyszerű figurák elkészìtése 
– Játék különböző árnyfigurákkal 
– Az egyes bábtechnikák árnyjátékban való alkalmazása 
– A nézőpont és a technika összefüggései 
– A világìtás lehetőségei a bábszìnpadon, a fény fajtái (pl.: pont–, szórt–, csúcs–, ellenfény) 
– A realitás és az irrealitás határán (pl.: két ìrásvetìtő használatával) 
– Festett hátterek használata (pl.: vetìtett dia háttér, celluloidra festett hátterek, vegyes anyagú 

hátterek) 
– A festői hátterek alkalmazásának jelentősége 
– A bábszìnésznek, bábjátékosnak a különböző szìnházi struktúrákban betöltött szerepe 
Bábtörténet 
– A művészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban 
– A társművészetek hatása a bábművészetre 
Színpadi bábjáték 
– Szabadon választott témához fénytechnikai kìsérletek, majd ezek eredményeinek beépìtése 

előadásba 
– Árnyszìnházi bábelőadás létrehozása 
– Etűd készìtése önállóan vagy párban szabadon választott témára az eddigiekben tanult 

bábtechnikákkal; ezeket független jelenetekként vagy egymásba fűzve adják elő 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– zártterű dobozszìnházban kialakìtható árnyjáték játéklehetőségeit 
– különböző árnyfigurák játéklehetőségeit 
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– a világìtás bábszìnpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit 
– festett hátterek használatát 
– az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait 
– az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat 
Legyenek képesek 
– bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére 
– az árnyszìnházi előadás létrehozásában különböző szerepekben és funkciókban történő 

közreműködésre 
– tanulmányai során szerzett bábszìnházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó felhasználására 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a nemzetközi és hazai kortárs bábszìnházakat 
– az új bábszìnpadi törekvéseket 
– néhány kiemelkedő bábszìnházi előadást 
– a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést 
– az értékelés fontosságát, az értékelési szempontokat 
Fejlessze a tanulók 
– a bábszìnpadi munkában való jártasságát 
– szìnpadi jelenlétének erejét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló kìsérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre 
– a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására 
– a bábjáték során használt eszközeik elkészìtésére vagy megtervezésére 
– minél több bábelőadás megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, értelmezésére 
– a bábszìnészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére 
 
Tananyag 
A kísérletezések színháza 
– Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése 
– Témához szabadon választott bábtechnika és szìnpad (pl.: paraván, doboz–szìnház, dìszletek) 

kialakìtása 
– Kiscsoportos együttműködés a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel 
– Az effektek, a térhasználat, a fény szerepe a tervezett bábjátékban 
– Kiscsoportos bábjáték a létrehozott bábszìnházban 
– A létrejött előadás bemutatása 
– Egymás alkotásainak megtekintése és értékelés (szempont kell legyen pl.: a bábu és bábos 

kapcsolata; a bábu megjelenìtő, utánzó, megidéző, helyettesìtő funkciójának játékban való 

kibontása; a bábu–bábos–tér hármasságának kapcsolata; a vizuális megjelenìtés egyedi stìlusa; a 

szokásostól eltérő effektek használata) 
Felkészülés a vizsgára 
– Minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez, 

képességeihez közel álló témát, ehhez bábtechnikát választ 
– A témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd bepróbálva kell 

előadásra kész állapotba hozni 
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– Csoportokban egy szabadon választott téma bábszìnpadra állìtása: a hangsúlyt a bábtìpusnak 

megfelelő mozgatási eljárások begyakorlására, a 
szìnpadkép kialakìtására, a bábuk és bábosok kapcsolatára, a bábszìnészi hiteles jelenlétre 

helyezve 
Bábtörténet 
– Nemzetközi és hazai kortárs bábszìnházak 
– Új törekvések a bábszìnpadon 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a nemzetközi és hazai kortárs bábszìnházakat 
– az új bábszìnpadi törekvéseket 
– kiemelkedő bábszìnházi előadásokat 
– a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést 
– az értékelés fontosságát, értékelési szempontokat 
Legyenek képesek 
– a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesìtésére 
– kifejező bábmozgatásra 
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányìtására 
– az ábrázolt figura megjelenìtésének elemzésére 
– a társművészetekben szerzett ismereteiket a bábjátékos munkában hasznosìtani 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
– a polgári–művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit 
– a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatását 
– az egyes bábtechnikák lehetséges szìnpadtechnikai alkalmazását 
– a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét 
– a bábszìnház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket 
Legyenek képesek 
– bonyolult szerkezetű (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és alkalmazására 
– az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására 
– a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre 
– a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások játékában is 
– az általa használt bábu szìnpadi tartalomnak megfelelő mozgatására 
– különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük 

érvényesìtésére 
– az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára 
– egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállìtására, előadására 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Bábjáték 
– egyéni vagy páros jelenet, 3–5 perc 
vagy 
– csoportos jelenet vagy előadás, 15–30 perc 
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A vizsga tartalma 
A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos jelenetben/előadásban önálló 

szerep megformálásával teljesìtheti a művészeti záróvizsga követelményeket. A jelenet vagy 

előadás készülhet drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy 

képzőművészeti alkotás bábszìnpadi adaptációjával vagy rögzìtett improvizációval. A tanulónak 

egyéni vagy páros produkciójában egy szabadon választott bábtechnikát kell (kesztyűs, árny, 

marionett, bunraku, vajang) alkalmaznia, választását indokolnia kell. A csoportos jelenet vagy 

előadás a választott téma szerint épülhet egy kiválasztott bábtechnikára, vagy – ha ez indokolt – 
több együttes alkalmazására. 
 
A vizsga értékelése 
– A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége 
– A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága 
– Verbális produkcióban a nyelvi kifejezőeszközök használata 
– A tekintet tudatos irányìtása 
– A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága 
– A zene és hanghatások figyelembevétele 
– A dìszletek, kellékek használata 
– Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttműködés 
– Eredetiség, kreatìv megoldások 
– A jelenet/előadás kifejezőeszközeinek összhatása 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Paraván (állìtható magasságú) 
Dobogók 
Árnyvászon 
Nagyméretű tükör 
Függönyök, takarások 
Dìszlettartó állványok 
Bábtìpusonként a szerkezetet mutató próbabábu 
Bábkészlet bábtìpusonként, tanulói használatra 
Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, spotlámpák, 
mobil fényforrások) 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
Ritmushangszer–készlet, hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 

BÁBKÉSZÍTÉS 

A bábkészìtés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók képzelőerejét, 

fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók megismerhessék a bábkészìtés során a tárgy 

bábuvá alakìtásának élményét. A képzés feladata, hogy a tanulók képességeit, eltérő fejlődési 

ütemét figyelembe véve fejlessze vizuális érzékenységüket, kifejezőkészségüket, 

alkotóképességüket, bővìtse technikai tudásukat, jártasságukat. 
A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték főtárggyal összhangban az ott alkalmazásra kerülő 

bábok, kellékek, dìszletek előállìtását is szolgálja. 
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Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a természeti anyagok, a természetben található formák felhasználásának többféle módját 
– az ember alkotta formák, tárgyak felhasználásnak többféle módját 
– a tárgyak átlényegìtési lehetőségeit 
– a mozgatási irányokat 
– emberi tulajdonságok, jellemvonások, valamint anyagok, formák, arányok társìtásának 

lehetőségeit 
– gyakran előforduló mesefigurák terményekből/tárgyakból történő elkészìtésének egyes 

lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– lényegkiemelő képességét 
– megfigyelő képességét 
– a hasonlóságfelismerő és asszociációs képességét 
– a természetben található formák iránti érzékenységét 
– formaalkotási képességét 
– stìlusérzékét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a tárgyak funkciójának megváltoztatására 
– az ember alkotta formák megismerésére 
– a különböző természetes és mesterséges formák, tárgyak, anyagok szabadon történő 

összeépìtésére 
– az egyszerű tárgyalakìtó technológiai eljárások kipróbálására 
– a kialakìtott tárgybábokkal való játékra 
 
Tananyag 
A természetben rejlő formák tanulmányozása, felhasználása 
– Természetes anyagok (pl.: termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, 

szálas anyagok gyűjtése, megfigyelése, csoportosìtása) 
– Szereptìpusok és karakterek létrehozása a látvány alapján 
– Egyszerű technológiák alkalmazásával rögtönzött bábuk készìtése 
A tanteremben, gyerekszobában található tárgyak, formák tanulmányozása, felhasználása: a tárgy–

bábok világa 
– Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal 
– Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társìtása 
– Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társìtása 
– A mozgatási irányok és a mozgatási áttételek összhangba hozása 
– Tárgyak összeépìtése, átalakìtása a kialakìtandó figurának megfelelően 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Mesefigurák és egyszerű mesei helyzetek megjelenìtése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a természetben található és a mesterséges tárgyak közötti lényegi különbségeket 
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– azokat az egyszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel a természetben található és mesterséges 

tárgyak összeépìthetők, átalakìthatók 
– mozgatási irányokat 
– a leggyakrabban előforduló mesefigurákat 
Legyenek képesek 
– a természetben található és a mesterséges tárgyak megkülönböztetésére 
– emberi tulajdonságok megjelenìtéséhez szükséges anyagok, formák vagy tárgyak keresésére 
– tulajdonságok tárgyi ábrázolására 
– a mozgatási irányok közötti eligazodásra 
– tárgyakhoz, formákhoz meseszereplők társìtására 
– az általa készìtett tárgy–bábok használatára 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit 
– a test, a tömeg, a méretek, arányok kifejező erejét 
– a függőlegesen tagolt bábu részeit ( 
– a felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű marionett bábu fizikai tulajdonságait és abból adódó 

képességeit 
– a bábu anyagának és az elvárt mozgékonyságának összefüggéseit 
– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét 
– a szìnekkel, felületekkel, tömegekkel létrehozható legfontosabb figurákat 
– a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit 
– a markolat használatát, s ìgy a bábu mozgatásának lehetőségeit 
– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait 
– a báb arcának legfontosabb kifejező részeit 
– az emberi arányoktól való eltérés következményeit (pl. érzelmi, hangulati, kifejezésbeli 

hangsúlyok) 
– a bábu talajon való járásának módjait 
Fejlessze a tanulók 
– anyaghasználatban való következetességét 
– anyagtársìtási és –alakìtási képességét 
– arányérzékelését 
– térformáló képességét 
– tárgyalkotó képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– az anyagok bátor kombinálására 
– a pontos anyagmegmunkálásra 
– az érzelmek megjelenìtésére egyszerű, formában, szìnben, anyagban 
– elkészìtett bábjaikhoz történetek kitalálására 
– a bábuk kialakìtásával párhuzamosan mesei fordulatok játékban való kipróbálásra 
– a társakkal való közös alkotásra 
– művészeti albumok tanulmányozására (öltözetek, viselek, épületek) 
 
Tananyag 
A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
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– Ismerkedés a felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok készìtésére alkalmas anyagokkal 
– A felülről mozgatás technikai elvárásai: függőlegesek, vìzszintesek aránya; a test, a törzs, a fej 

helyzete; a tömeg és a testsúly arányának elosztása; szoknyás, palástos, láb nélküli figurák 

kialakìtása 
– Marionett kereszt nélküli mozgatási lehetőségei 
– Egyszerű figurák felzsinórozása 
– A plasztikusság, a hengeresség megjelenése 
– A tartórúd és nyelének használata 
A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa 
– A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgató (markolat) használata 
– Az emberi anatómia szerinti szerkezet kialakìtása a testarányok esetleges változtatásával 
– A fej–nyak–törzs ìzeinek mozgékonyságára való törekvés 
– Az arc egyszerű, de kifejező megjelenìtése 
– Apró mozdulatok kivitelezéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése 
Asztalon kialakítható doboz–színház 
– Az asztalon kialakìtható szìnpadi tér lehetőségeinek kutatása 
– A tér és a lehatárolás lehetőségeinek kialakìtása 
– Hullámkarton dobozok asztali szìnházzá alakìtása 
– A „szìnpad” használatának további lehetőségei (mint hátul nyitott tér, a hátulról való benyúlás) 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Népmesék vagy legendamesék részleteinek megjelenìtése az elkészìtett doboz–szìnházban, a 

kivitelezett bábokkal, csoportbontással 
– A tanulók által szabadon készìtett bábukhoz közös történet kialakìtása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit 
– a függőlegesen tagolt bábu részeit 
– a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét 
– a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit 
– a markolat használatát, s ìgy a bábu mozgatásának lehetőségeit 
– a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait 
– a bábu talajon való járásának módjait 
Legyenek képesek 
– a felülről mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 
– felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű szerkezetű, textiltestű báb elkészìtésére 
– a hátulról mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére 
– hátulról mozgatott, rövid markolatú egyszerű szerkezetű bábu elkészìtésére 
– textilek egyszerű megmunkálására,  
– az általuk készìtett bábokkal kapcsolatot teremteni, azokat mozgásba hozni 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a sìk és a tér közötti legfontosabb különbségeket 
– a sìkok felhasználásával téri elemek épìtésének lehetőségeit, egyszerű technológiai eljárásokat 
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– az izületek, ìzesülések találkozásának technológiai összeépìtését, a sìkok összeszerelésének 

lehetőségeit 
– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 
– a papìrok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási eljárásokat 
– a sìkbábok öltöztetésének lehetőségeit 
– a nagyìtást–kicsinyìtést és ennek technológiai megoldásait 
– az alulról mozgatott sìkbábok szerkezeti részeit 
– a vásári mézesbábokat 
Fejlessze a tanulók 
– konstrukciós képességét 
– látványelemző képességét 
– lényegkiemelő képességét 
– absztraháló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– egyéni látásmód, egyéni stìlus kialakìtására 
– a papìrok sokoldalú kombinálására 
– a sìkbábokkal kialakìtható papìrszìnház használatára 
– egymás figurájának kipróbálására, közös játék szervezésére 
– művészeti albumok megtekintésére (öltözködéstörténet, egyházművészet, népművészet, naiv 

festészet, történelmi korok emberábrázolása) 
 
Tananyag 
Síkbábok világa 
– Egy anekdota– vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a képmutogató 

játékformához szükséges felületek megfestése 
– Fényképek, fotók (ember, állat–, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való felnagyìtása, ezek 

kivágása, ìzekre bontása, kiegészìtése, egyszerű technológiával való összeszerelése 
– A szemben–nézet fontossága, eltűnés élbe fordulással, a profil nézet kialakìtása 
– Kétoldalú (elől – hátul, jobb – baloldal), felülről mozgatható, egyszerű ìzekből összeállìtott 

sìkbábok kivitelezése 
– A sìkbábokhoz dobogó, porond készìtése 
– A pálcás sìk–marionettel való ismerkedés, mozgatópálcák használata 
– A papìr mint anyag sokoldalú felhasználása, különböző eljárások és felületmegmunkálások 

kipróbálása 
– Sìkidomok figurákká épìtése, ìzeknél mozgékonnyá alakìtása 
– Vásári mézesbábok egyszerű formáinak vizsgálata 
– Alulról mozgatható sìkbábok tervezése, kivitelezése 
– Az alulról mozgatott sìkbábokhoz háromoldalú, hullámkartonból rögtönzött paravánok készìtése 
– Különböző rétegek egymásra épìtése, plasztikus felületek létrehozása papìrból 
– Óriási méretű figurák alkotása hullámkartonból 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Mìtoszok, mitikus tartalmú mesék (vagy azok részleteinek) megjelenìtése mozgó képekkel 
– A tanulók által szabadon készìtett sìkbábokhoz közös történet kialakìtása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a sìkok felhasználásával téri elemek épìtésének lehetőségeit, egyszerű technológiai eljárásokat 
– az izületek, ìzesülések találkozásának technológiai összeépìtését 
– a sìkok összeszerelésének lehetőségeit 
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– a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait 
– a papìrok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási eljárásokat 
– a sìkbábok öltöztetésének lehetőségeit 
– a nagyìtást–kicsinyìtést és ennek technológiai megoldásait 
– az alulról mozgatott sìkbábok szerkezeti részeit 
Legyenek képesek 
– papìrok felhasználásával felülről és alulról mozgatott, egyszerű ìzesìtésű sìkbábok készìtésére 
– a papìrok megmunkálásához szükséges eljárások végrehajtására 
– a sìkformák figurákká alakìtására 
– a szemben és profil nézet megkülönböztetésére 
– a pálcás sìk–marionett és a mozgatópálcák használatára 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az emberi test legfontosabb arányait 
– a karakterek és a hozzájuk társìtható anyagok sokféleségét 
– a botbábok egyszerűbb fajtáit 
– a botbábok egyszerűbb fajtáit 
– a botos bábok szerkezetének alapvető részeit 
– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit 
– a mozgatási szerkezetek elkészìtésének egyszerű változatait 
– az ìzesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat 
– a bábu kézmozdulatainak kifejezésbeli jelentőségét 
Fejlessze a tanulók 
– formaérzékét 
– tárgyalkotó képességét 
– a felületgazdag dìszìtésre való képességét 
– metaforikus, szimbolikus látásmódját 
– analizáló és szintetizáló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló feladatmegoldásra 
– egymás alkotásainak megismerésére 
– közös játék kialakìtására 
– a népszokásaink bábjátékos elemeinek vizsgálatára 
 
Tananyag 
Alulról mozgatható egyszerű botbábok 
– Egyszerű mozgásokra képes törzs, tengely, szerkezeti váz kialakìtása 
– Plasztikus fej létrehozása 
– A népi betlehemes bábtáncoltatás tanulmányozása 
– Saját, arasznyi méretű botbáb kollekció készìtése, nyakba akasztható dobozszìnházzal 
– Fakanál báb (szoknyás és nadrágos) készìtése 
Alulról mozgatható egyszerű vajang bábok változatai 
– Áttétellel, pálcákkal mozgatott kezek és karok ìzesülései 
– Az izületek csatlakoztatása egyszerű technológiával 
– A textilhasználat kifejező felhasználása a bábu öltöztetése során 
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– Különböző méretű (akár 70–80 cm magas) bábok készìtése az eddig tanult technológiák alapján  
Játék a létrehozott bábokkal 
– Rövid bábetűdök létrehozása botbábokkal, csoportbontásban 
– A tanulók által szabadon készìtett botbábokhoz közös történet kialakìtása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az emberi test legfontosabb arányait 
– a karakterek és a hozzájuk társìtható anyagok sokféleségét 
– a botbábok egyszerűbb fajtáit 
– a botos bábok szerkezetének alapvető részeit 
– az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit 
– a mozgatási szerkezetek elkészìtésének egyszerű változatait 
– az ìzesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat 
Legyenek képesek 
– az egyszerű botos bábok szerkezetének felépìtésére 
– érzelmek kifejező ábrázolására a bábkészìtés során 
– az alapanyagok jellegzetességeit figyelembe vevő alkalmazásra 
– a szerepkaraktereknek megfelelő mozgatás kitalálására, a szükséges szerkezetek megvalósìtására 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépìtését 
– a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit 
– a kesztyűbáb szerkezeti adottságaiból fakadó elkészìtési eljárások technológiáit 
– a sìk és plasztikus felületek kombinálási lehetőségeit 
– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakìtásának módjait 
– a kétkezes játék nyújtotta lehetőségeket 
– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 
– a jelenethez illeszkedő stìlus és mozgáslehetőségek jelentőségét a bábkészìtést megelőző 

tervezésben 
– a vásári bábjátékok műfaji sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 
– vizuális érzékenységét 
– absztrakciós képességét 
– stìlusérzékét 
– mozgáskoordinációját 
– szakszerű eszközhasználatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– a kivitelezés során a technológia átgondolására 
– a kézjátékok kipróbálására 
– egyszerű, könnyű szerkezetű paravánok kipróbálására 
– humoros jelenetek kitalálására, szereplőinek elkészìtésére, a játék bemutatására 
– a tradicionális vásári népi bábhősök megismerésére 
 
Tananyag 
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Az alulról mozgatott gyűszűtől a zsákbábig 
– Az emberi kéz mint a kommunikáció eszköze (mint forma és mint bonyolult szerkezet) 
– A könyök–alkar–tenyér–kézfej, mint anatómiai egységgel való ismerkedés. 
– Kézjátékok 
– A kéz csupasz és kesztyűbe bújtatott „lénye” 
– Zenére való mozdulatsorok gyakorlása, a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai adottságaiból 

kialakìtható „lények”  
– A mindennapi életben használt különböző kesztyűk bábos felhasználása 
– A kezek által megformált figurák mozgékonysága, (kellékfogás, élethű szuszogás alvás közben, 

csetepaté teremtése) 
– Egy vagy két ujjra húzható apró gyűszűbábok készìtése 
– Festett, ötujjas kesztyűre könnyű, üreges fej szerelése 
Az alulról mozgatott kesztyűbáb 
– Zsákbáb készìtésének fázisai: elemző megfigyelés, figurák tervezése, anyagválasztás 
– A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései 
– A bábu nyakának, derekának, „lábának” helye 
– A fej kialakìtásának technológiái: papìrmasé, rideghab, szivacs, papìrpép 
– Az arc kifejező festése, varrása, a szem formája, a tekintet iránya 
– A haj, az öltözetek fontossága 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Rövid bábetűdök létrehozása ellentétes karakterű kesztyűbábokkal, 2–3 fős csoportokban 
– Ismerkedés Vitéz László–játékkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépìtését 
– a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit 
– a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakìtásának módjait 
– az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit 
– a tradicionális vásári bábjátékot, néhány népi bábhős történetét 
Legyenek képesek 
– kézjátékokban egyszerű mozdulatokkal megjelenìthető figura megjelenìtésére 
– öt ujjas kesztyűből báb készìtésére 
– a bábu tekintetének jelölésére, karaktervonások kifejezésére 
– a jelenethez illeszkedő stìlus– és mozgáslehetőségek kiválasztására 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a maszkok különböző tìpusait 
– maszkkészìtési eljárások egyszerűbb és bonyolultabb változatait 
– a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzìtásának, túlzásának, növelésének hatásait 
– a maszkok, álarcok használatának egyes kultúrtörténeti példáit 
– maszkok és öltözetek kapcsolatát 
– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 
– a maszkok szìnháztörténeti, szìnházi jelentőségét 
Fejlessze a tanulók 
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– érzelemkifejező képességét 
– arányérzékét 
– térhasználatát 
– szimbólumalkotó képességét 
– absztraháló, elvonatkoztató képességét 
– stìlusérzékenységét 
Ösztönözze a tanulókat 
– változatos eljárások kipróbálásra 
– veszélytelen technológiák alkalmazására 
– a maszkok kipróbálására 
– egyszerű jelmezek készìtésére 
– fejfedők tervezésére és egyszerű eljárásokkal való kivitelezésére 
– társművészeti kitekintésre 
– társai, önmaga és a felnőtt világ, a hétköznapi maszkok megfigyelésére 
– művészeti albumok megtekintésére (nagy kultúrtörténeti korok maszkkultúrájával való 

ismerkedésre) 
 
Tananyag 
Maszkok világa 
– A maszk, mint jel a természeti népek rìtusaiban és népszokásainkban 
– A maszk jelentősége a szìnháztörténetben, a történelmi korok karneváljain 
– A maszk mögé bújás jelentésváltozásai 
– Maszkkészìtés: zacskó, zsák, sìk, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyergig érő plasztikus, 

léggömbre kasìrozott, textil maszkok 
– A karakterek felnagyìtása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése 
– A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rìtus, farsang, mesei vagy 

mitológiai jelenetek) kipróbálása 
Óriások és törpék 
– A méretek megnövelése, eltúlzása 
– A maszkokhoz egyszerű jelmezek készìtése 
– Ellentétes karakterek teremtése méretek, arányok, bábtechnikák felhasználásával 
– Kétemberes óriásbábok, „földön túli lények” készìtése 
– Fejre szerelt maszkok, elől–hátul kiképzett álarcok készìtése 
– Természeti népek rìtusmaszkjainak rekonstrukciói, ezek működésbe hozása 
– Gyűjtőmunka a természetből, természeti formák beépìtése a maszkokba 
Játék a létrehozott bábokkal, maszkokkal 
– Játék mitológiai történethez készìtett maszkokkal és jelmezekkel 
– Alakoskodó játék farsangi maszkokkal 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– maszkkészìtési eljárások egyszerűbb változatait 
– a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzìtásának, túlzásának, növelésének hatásait 
– maszkok és öltözetek kapcsolatát 
– a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait 
– a maszkok szìnháztörténeti, szìnházi jelentőségét 
Legyenek képesek 
– maszk tervezésére, figyelemmel az emberi arc arányaira, 
– különböző technikákkal karakteres maszkokat létrehozni 



 

 

103 

 

– a maszk használatóságának bemutatására 
– a különböző maszkokhoz egyszerű jelmezeket kivitelezni 
– eligazodni a maszkos játékok világában 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a bábkészìtés alapvető szakkifejezéseit (pl.: felülről, alulról, hátulról mozgatott, sìk és plasztikus 

báb) 
– az egyes bábmozgatási technikák működési elvét, és elkészìtésének egyszerűbb változatait (pl.: 

merevpálcás sìk marionett, hátulról mozgatott, 
bábfejbe beépìtett markolatú báb, kesztyűbáb ötujjas kesztyűre épìtett bábfejjel) 
– a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl.: jelenetelemzésen alapuló figura látványterve, 

bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések egymásra épülő sorrendjének 

eldöntése, kivitelezése) 
– az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat 
– a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat 
– az elkészìtett bábu alkalmazási lehetőségeit 
– a rögtönzött báb fogalmát 
Legyenek képesek 
– az alapvető bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra 
– a kivitelezési munka fázisainak követésére 
– kreatìv anyaghasználatra, megmunkálásra 
– a tárgyak átlényegìtésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerű figurák megalkotására 
– az alapvető anatómiai arányrendszereknek megfelelő figurák tervezésére és kivitelezésére 
– a képi sűrìtésre 
– a csodás elemek egyszerű technikai megoldásainak (pl. sìk átváltozó–báb) alkalmazására 
– egy adott témát megjelenìtő bábok csoportjának elkészìtése során a stìlusegység megtartására 
– saját elképzeléseinek megvalósìtására tanári segìtséggel vagy önállóan 
– rögtönzött bábot készìteni 
– az elkészìtett bábu „életterének” kialakìtására egyszerű dìszletelemekkel (pl.: állványra szerelt 

sìk hátterek, függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak) 
– az általa készìtett bábu használatára 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Bábkészìtés 90 perc 
 
A vizsga tartalma 
A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenìtésére bábut készìt 

szabadon választott technikával. A tanulónak a 
bábut rögtönzött módon, egészében kell megalkotnia, kiviteleznie, a rendelkezésére álló 

anyagokból-eszközökből választva. Az elkészült bábut karakterének megfelelően egyszerű 

mozgás– vagy mozdulatsor (pl. járás, forgás, dőlés) bemutatásával kell megmozgatnia, láthatóvá 
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tennie ezzel a használhatóságot, a vizuális jellemzőket. A tanulónak a bemutatás során fel kell 

vázolnia a bábu elkészìtéséhez szükséges lépéseket is. 
A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően összeállìtott jelenetsorból húz. 
A vizsga értékelése 
– A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel 
– Műfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatìv alkalmazása 
– Lényegkiemelés, arányok, szìnek, kompozìció 
– Ötletesség 
– A bábu működőképessége, használhatósága 
– A vizuális megformáltság igényessége 
– Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága 
– Karakterábrázolás (szìnek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás) 
– Az ötletek kreatìv alkalmazása 
Továbbképző évfolyamok 
7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 
– ezek elkészìtésének technológiai lépéseit 
– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 
– a marionettkereszt elkészìtésének és használatának módjait 
– a bábtest anyagának különböző fajtáit 
– a bábtest és emberi arány kapcsolatát 
– a többzsinóros marionettek függesztésének és felzsinórozásának lehetőségeit 
– a bábtest izületeinek és felzsinórozásának kapcsolatát 
– a marionettbábbal való játék és a játéktér kapcsolatának lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– szimbólumalkotó képességét 
– absztraháló, elvonatkoztató képességét 
– stìlusérzékenységét 
– manipulációs képességét 
– térlátását és térhasználatát 
– konstrukciós képességét 
– analizáló és szintetizáló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– változatosságra az anyaghasználat során 
– önálló munkavégzésre 
– a megismert munkaformák alkalmazására saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában 
– egyre összetettebb szerkezetek alkotására, a többzsinóros marionett készìtésére és használatára 
– műalkotások, bábszìnházi előadások megtekintésére 
 
Tananyag 
Marionettek világa 
– A felülről mozgatottság újszerű megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, közös játék 
– A marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata 
– A merev mozgatórúd kiváltása felzsinórozással 
– Mozgatókereszt szerkesztése 
– Ízelt testrészekkel rendelkező bábu készìtése 
– A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása , majd mozgatása 
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– A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének tanulmányozása 
– A marionett szìnpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerű, asztalok segìtségével 

is kialakìtható marionett–hìd épìtése 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel az egyensúlyi problémákra, a reptetésre, a lebegés 

lehetőségeire 
– A tanulók saját élményeiből, tapasztalataiból épìtkező történet feldolgozása marionett 

technikával, csoportbontással 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét 
– ezek elkészìtésének technológiai lépéseit 
– a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget 
– a marionettkereszt elkészìtésének és használatának módjait 
– a bábtest anyagának különböző fajtáit 
– a bábtest és emberi arány kapcsolatát 
Legyenek képesek 
– a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére 
– felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészìtésére 
– mozgatókereszt készìtésére és alkalmazására 
– a bábtest felzsinórozására 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 
– a bunraku bábu mozgatásának módjait 
– a bunraku bábu elkészìtésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakìtásait 
– a bábtörzsbe épìthető egyszerűbb gapitok fajtáit és elkészìtésének módjait 
– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét 
– a bonyolultabb kesztyűbábok szerkezetét 
– kezek, lábak készìtésének, felhelyezésének módjait 
– a kesztyűbáb készìtésének egymásra épülő munkafázisait 
– az egyszerű paravánok, porondok felépìtését 
– a fény, a világìtás jelentőségét, használatának egyszerű módjait 
– akusztikus hatások keltésének egyszerűbb változatait 
– a vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 
– formateremtő, tárgyalakìtó, mintázó képességét 
– perspektivikus ábrázoló képességét 
– téralkotó képességét 
– esztétikai érzékét 
– képi önkifejező képességét 
– igényét anyagok, tárgyak gazdag felületmegmunkálására 
– eszközhasználatának szakszerűségét 
Ösztönözze a tanulókat 
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– a szerkezetek aprólékos megfigyelésre 
– a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának igényére 
– egyre összetettebb és mechanikus szerkezetekkel mozgatott bábuk tanulmányozására 
– egyszerű világìtástechnikai megoldások kialakìtására 
– a fénnyel való kìsérletezésekre 
– egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására 
– mások munkájának elemző értékelésére 
– műalkotások vizsgálatára 
 
Tananyag 
A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa 
– A bábfej és markolatának kialakìtása 
– A bábtörzsbe való benyúlás módjainak kipróbálása és egyszerűbb bábtörzs elkészìtése 
– A báb kezeinek megjelenìtési módjai (saját kezünk, mintázott karok és kezek) összegyűjtése 
– A bábu könyökéhez mozgató pálcák, markolatok szerelése 
– A bábu és a bábos testének viszonyrendszeréből adódó sajátosságok tanulmányozása 
– A bábfej formázása, festése 
– A bunraku szìnpad sajátosságainak vizsgálata 
– A bábos nyìlszìni játékterének kialakìtása 
– A bunraku történeti hagyományainak megismerése 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel egy bunraku és 2–3 mozgatókapcsolatának 

megvalósìtására, játékban való közös koncentráció megélésére 
Kesztyűbábok világa 
Az 5. alapfokú évfolyamon megtanult technikák tovább fejlesztése, a kesztyűbáb szìnpadi 

eszközeinek megismerése 
– A bábu arányának, szerkezetének, mozgatásának tanulmányozása  
– Hagyományos vásári figurák rekonstrukcióinak elkészìtése 
– A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése 
– Saját stìlusú vásári bábfigurák tervezése, kivitelezése 
– A kesztyűbáb technikájához szükséges szìnpadi ismeretek összegyűjtése 
– Állványokra szerelhető egyszerű háttér és dìszletelemek készìtése 
– Ismerkedés a fénnyel, a világìtással mint fontos látványelemekkel 
– A fénnyel való időmúlás jelzése 
– Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása 
– Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kìsérletezés, egyszerű zajkeltő 

eszközök készìtése 
– A látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása 
Játék a létrehozott bábokkal 
– A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak megfelelő 2–3 fős 

bábetűd létrehozása kesztyűbábbal 
– A Vitéz László–játékok egy–egy szituációjának eljátszása csoportbontásban 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és nagy 

művészegyéniségeit 
– a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit 
– a bunraku bábu elkészìtésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakìtásait 
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– a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét 
– a bonyolultabb kesztyűbáb szerkezetét 
– a kesztyűbáb készìtésének egymásra épülő munkafázisait 
– az egyszerű paravánok, porondok felépìtését 
– a fény, a világìtás jelentőségét, használatuk egyszerű módjait 
– a vásári bábjáték műfaji sajátosságait 
Legyenek képesek 
– egyszerű fejmozgató–rudas bunraku báb készìtésére 
– a bunraku báb fejének mintázására 
– a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerű dìszletelemek készìtésére 
– egyszerű világìtástechnikával a bábu karakterének megerősìtésére 
– kesztyűbáb szerkezeti felépìtését követve a báb megalkotására 
– a felületeket aprólékos, igényes kidolgozására 
– a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait ismerve két ellentétes karakterű figura 

elkészìtésére. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pálcás bábok tradìcióit, történetiségét 
– a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépìtését 
– a pálcás báb arányainak fontosságát 
– az arányok és mozgatási sajátosságok összhangját 
– a szìnpadi irányoknak megfelelő arc és tekintet kialakìtását 
– a mozgatás és az anyag, valamint az ehhez társìtható technológia kiválasztás összhangjának 

fontosságát 
– az árnyjáték változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentőségét 
– az egyszerű eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenìtésének módjait 
– egyszerű szerkezetű árnybábok készìtésének fázisait 
– a balesetmentes kìsérletezés és munkavégzés szabályait 
Fejlessze a tanulók 
– tárgyalkotó képességét 
– rögtönző képességét  
– absztraháló képességét 
– téralkotó képességét 
– a látványelemző képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a sìk és plasztikus formák fényben, vetìtőfelületen való viselkedésének vizsgálatára 
– az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakìtásban a technológiák kombinálására 
– más népek és korok kultúrájának, művészetének megismerésére 
– pontos, szakszerű munkavégzésre 
– egyéni stìlus kialakìtására 
– önálló alkotómunkára, anyaggyűjtésre 
 
Tananyag 
Vajangok – alulról mozgatott pálcás bábok 
– A vajang báb kultúrtörténeti jelentősége, a bábtörténetben elfoglalt helye 
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– A pálcás vajang báb szerkezetének megfigyelése 
– Egyszerű szerkezetű vajang készìtése 
– A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzìtés módjainak tanulmányozása, elkészìtése 
– A méretek anatómiai hűséghez való igazìtása 
– Egy vagy két, rövid vagy hosszú mozgató segédpálca beépìtése 
– A pálcás báb testének öltöztetése 
– A világìtás módjai (alulról, oldalról, felülről), hatása a bábu plaszticitására, a játék 

dramaturgiájára 
Játék a létrehozott bábokkal 
– A keleti mitológia egy–egy történetének árnyjátékkal történő megjelenìtése 
Árnyszínházak, árnybábok 
– A keleti mitológia és az árnyjáték kapcsolata 
– Vetìtőernyő, vetìtőfelületek, különböző fényforrások kipróbálása 
– Kézzel, az ember sziluettjével, tömör és áttört sìkfelületekkel fényforrások előtt való kìsérletezés 
– Több pontból való vetìtés, mélységek kialakìtása a vetìtőernyőn 
– Szìnes fények használata 
– Zártterű dobozszìnházban létrehozható árnyfelületek kialakìtása 
– Különböző anyagok mozgatása fényben, ezek árnyékával való kìsérletezés 
– A fényforrás helyének tudatos megválasztása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, elkészìtése 
– A nézőpont és a technika összefüggéseinek vizsgálata 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Önállóan választott témához az árnyjáték műfaji és technikai sajátosságait szolgáló báb etűdök 

létrehozása csoportbontásban 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a vajang és az árnybáb történetét, műfaji sajátosságait 
– a vajang és az árnybáb mozgatási lehetőségeit 
– a vajang és az árnybáb készìtéséhez használható anyagokat, eljárásokat, eszközöket 
– a fény használatának egyszerű módjait 
– a vajang és az árnyszìnpad szerkezeti elemeit, felépìtését 
Legyenek képesek 
– egyszerű vajang báb készìtésére 
– a vajang báb testrészeinek összeszerelésére 
– a játékterek tagolására, ebben a vajang és árnybáb mozgatására 
– hátulról és alulról mozgatott árnybábok szerkezetének továbbgondolására 
– fényforrások összeállìtására, vetìtőfelületek kialakìtására 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az alapvető szìnpadtechnikai, látványtervezői kifejezéseket 
– a szìnpadi látványtervezést segìtő makettek, modellek funkcióját 
– a bábparavánok, takarások, szìnpadi elemek szerkezetét 
– a szìnpadi világìtás jelentőségét, a bábjáték világìtási, fénytechnikai eljárásait 
– a fény látványelemként való alkalmazásának fontosságát 
– a kivitelezés fázisainak ésszerű elosztását a technika, az anyag, a technológia között 
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– az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait 
– az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását 
– bábelőadások látványelemző metodikáját 
Fejlessze a tanulók 
– önállóságát 
– biztonságos munkavégzését 
– konstrukciós képességét 
– analizáló és szintetizáló képességét 
– tervező– és kivitelező készségét 
– látványelemző képességét 
– térlátását 
– téri tájékozódási képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a szìnpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére 
– egyéni munkavégzésre 
– pontos, szakszerű tervezésre és kivitelezésre 
– látott bábelőadások látványrajzainak, dìszletelemeinek lerajzolására 
– makettek készìtésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készìtésére 
– önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára 
– a kìsérletezések szakszerű korrektúrájára 
– szìnházi, bábszìnházi előadások megtekintésére 
– társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek 

megfogalmazására 
– saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői fázisok indokolására, 

másokkal való elfogadtatására 
 
Tananyag 
Szcenika, fények, világítás 
– Kisméretű makett szìnpadok épìtése 
– A makettek arányait figyelembe vevő dìszletelemek, bábok készìtése 
– A készìtés fázisainak rajzos rögzìtése, látványtervek alkotása 
– Paravánok, dobozszìnházak, asztali porondok szerkezetének, felépìtésének megismerése 
– Egyszerű szerkezetű paravánok, takarások, dìszletelemek alkotása 
– Az eddig tanult összes bábkészìtési eljárás önálló alkalmazása 
– A világìtással és fénnyel való festés alkalmazása, fényvisszaverő felületek kialakìtása 
– A műhelymunka fázisainak, szabályainak kialakìtása 
Felkészülés a vizsgára 
– A szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez, képességeihez 

legközelebb álló bábtechnika kiválasztása 
– A bábkészìtés fázisainak önállóan felvázolása 
– A tanuló által megtervezett bábu elkészìtse 
– Az elkészült bábu tìpusához társìtható dìszletelemek, paravánok, doboz–szìnházak elkészìtése 
Játék a létrehozott bábokkal 
– Közösen választott témához a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel a csoport 

bábszìnházának kialakìtása, kiemelt tekintettel az eddig 
tanult bábtechnikák szabadon történő felhasználásával 
– Az önállóan létrehozott egyéni bábszìnház bemutatása a csoport előtt 
 
Követelmények 
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A tanulók ismerjék 
– a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a bábkészìtésnek egyes 

lépéseit 
– az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait 
– az egyéni munka során felhasználható segédanyagok szabadon történő használatát 
– a bábjáték legfontosabb bábtìpusait, bábfajtáit 
– a bábfajtákhoz illeszkedő tereket, paravánokat, esztétikai elvárásokat 
– a látványtervezés alapvető kritériumait 
Legyenek képesek 
– a tervezéstől a kivitelezéséig önálló munkavégzésre 
– az anyagok és a bábtechnika kiválasztásának indoklására 
– az egyes bábfajták elkészìtéséhez szükséges idő megtervezésére 
– az általa tervezett idő betartására 
– a kivitelezés, bábkészìtés során önmagával és társaival türelmes, igényes, elmélyült alkotási 

folyamatra 
– önellenőrzésre 
– önmaga és társai értékelésére 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a bábkészìtés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemző tulajdonságát, megmunkálásának 

eljárásait 
– az egyes bábmozgatási technikák elkészìtésének bonyolultabb változatait is (pl.: zsinóros 

marionett, bunraku, kétpálcás vajang) 
– az általa készìtett bábu kultúrtörténeti gyökereit 
Legyenek képesek 
– az alapvető bábtìpusokhoz (kesztyűs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni stìlusú báb 

tervezésére és elkészìtésére, a technikai megoldások továbbfejlesztésére 
– az anatómiai arányrendszerektől eltérő figurák tervezésére, kivitelezésére 
– az absztrakcióra, a stilizálásra 
– a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb technikai 

megoldásainak alkalmazására 
– egy adott témát megjelenìtő bábok csoportjának elkészìtése során saját, egyéni stìlus 

kialakìtására, stìlusegységre, az attól eltérés megindokolására 
– saját elképzeléseinek önálló megvalósìtására 
– a tervezés során más területeken szerzett ismereteinek (pl.: gyermekjátékok, viselet, divat) 

beépìtésére 
– az általa készìtett bábu használatára, működtetésére a saját maga kialakìtotta játéktérben (pl.: 

kisméretű dobozszìnház, térbeli domborzatok 
marionett bábhoz, térbeli, állványra szerelt dìszletek kesztyűbábhoz). 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
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Bábkészìtés 
– gyakorlati 90 perc 
– szóbeli 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
Gyakorlati vizsga 
A bábkészìtés gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A vizsgát megelőzően 
Adott jelenet bábterveinek (szìnterv, méretarányos tervrajz) elkészìtése, valamint egy, a tanuló 

által választott figura kivitelezése. 
A tanulónak önállóan kell elkészìtenie a tanár által megadott 2–3 szereplős jelenethez a 

vizsgamunkát szabadon választott technikával. A vizsgamunkát a továbbképző utolsó 

évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészìteni, és a művészeti záróvizsga 

napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
A vizsga helyszìnén, ideje alatt 
Az elkészìtett bábtervek egyikének részmegoldása (pl.: arcmintázás, mozgatási rendszer 
megépìtése, technológia alkalmazása), elkészìtése 
A vizsgára elkészìtett bábut működésbe hozva szerkezeti felépìtésének bemutatása 
Szóbeli vizsga 
A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készìtett bábterveket és az elkészült bábut, melyekről az 
alábbi szempontok szerint indoklást ad és/vagy 
kérdésekrekre válaszol 
– a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában 
– a tervezés során kialakìtott stìlus 
– a készìtés szempontjai, a megvalósìtás fázisai, anyagai, eljárásai 
 
A vizsga értékelése 
– Az alapanyag, a megjelenìtés, az indoklás összhangja 
– Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése 
– A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzőművészeti megjelenìtés, karakter, 

stilizáltság, arányok, méretek) 
– A formaalkotó és alakìtó, kifejező, konstruáló képesség szìnvonala 
– A bábu alkalmazhatósága 
– A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka 
– Tájékozottság a bábtechnikákban, a szìnpadok, paravánok tìpusaiban, a szakkifejezések helyes 

használatában 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok 
Alapanyagok 
Kéziszerszámok: pl.: olló, snitzer, varrókészlet 
Vázlatok, tervek készìtéséhez szükséges eszközök, pl.: ragasztó (papìr, fa, műanyag), 

csomagolóanyagok, ecsetek, hungarocell, szìnes papìrok, celofán 
Festéshez szükséges eszközök, pl.: vékony– és vastagecset, szivacshenger, vizes és műanyag alapú 

festékek, textilfestékek 
Faragáshoz, daraboláshoz szükséges eszközök, pl.: tapétavágó kés, szabászolló, kisolló, kisfűrész 
Varráshoz szükséges eszközök és anyagok: varrókészlet, varrógép, elasztikus bevonó textìliák, 

szőrmék, fonalak, cérnák (hajhoz), gombok, cérnák, zsinegek, damilok, filc, frottìr, lepedővászon, 

bőr, dobbőr (pl. árnyjátékhoz), tömőanyag 
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Faanyagok, famunkához szükséges eszközök, pl.: vékony falapok, lécek, fapálcák, szögek, 

csavarok, szemescsavarok, kalapács, csavarhúzó (több méretben) 
Fémek, fémmunkához szükséges eszközök, pl.: különböző vastagságú drótok, drótvágó, 

lemezvágó, réz– vagy alumìniumlemezek, szegecsek, kúpfogó 
Világìtóeszközök, pl.: lámpák, reflektorok, diavetìtő vagy ìrásvetìtő, gyertyák 
Modulos átalakìtható paravánok, függönyök, állványok 

KÖZÖS TANTÁRGYAK 

BESZÉD ÉS VERS 

A beszéd és vers tantárgy tanìtásának célja, hogy hozzásegìtse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és szìnpadi munkájukban egyaránt – az 
adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint 

a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 
A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv 
magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és értelmezésére, 

jussanak el a lìrai és prózai szövegek interpretálásának magas szìnvonaláig. A tantárggyal való 

ismerkedés során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra 

ápolására. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 
Fejlessze a tanulók 
– hallási figyelmét 
– megfigyelőképességét 
– ritmusérzékét 
– a csoportos munkára való készségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– képességeik megismerésére 
– megfigyeléseik megfogalmazására 
– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadìtására 
– csoportos versjátékokra 
 
Tananyag 
Lazítógyakorlat 
– Lazìtás–feszìtés 
Légzőgyakorlat 
– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 



 

 

113 

 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 
– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 
– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 
Hanggyakorlatok 
– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 
Hallásgyakorlat 
– Egymás hangjának felismerése 
– A környezet hangjainak megfigyelése 
Artikulációs gyakorlatok 
– Beszédmozgás–ügyesìtés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal 
– Szájról olvasás – hangok  
Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 
– Kis vers–zenei kompozìciók készìtése közmondásokból, ritmikus szólásokból 
Hangsúlygyakorlat 
– A szóhangsúly 
– Szövegek memoriterként való rögzítése 
– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az egyszerű mozgásügyesìtő gyakorlatokat 
– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 
– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 
Legyenek képesek 
– figyelmüket a saját beszédükre irányìtani 
– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére 
– csoportos ritmusjátékokra 
– csoportban történő vers–előadásra 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 
– a hétköznapi beszéd stìlusteremtő erejét 
– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 
– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 
– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 
Fejlessze a tanulók 
– hangszìnnel való bánásának képességét 
– szabad asszociációs készségét 
– hanggal történő karakterábrázoló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a saját és mások beszédének megfigyelésére 
– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 
– kifejezőeszközeik bővìtésére 
Tananyag 
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Légzőgyakorlatok 
– Légzéstìpusok ismertetése, megfigyelése 
– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 
Hanggyakorlatok 
– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 
– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszìn–játék) 
– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 
Artikulációs gyakorlatok 
– Ajak és áll gyakorlatok 
– A magánhangzók gyakorlatai 
– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 
Ritmus és tempógyakorlatok 
– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 
– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal 
Hangsúlygyakorlatok 
– Az állìtás (kijelentés) hangsúlya 
– Ereszkedő beszéddallam 
– Számnevek, évszámok hangsúlya 
– A név hangsúlyai 
– A név a cìm, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 
– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 
– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leìrása 
– A hangulatváltó–pontok tudatosìtása 
– Hangkulissza készìtése szabad asszociációkkal 
– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 
– Szöveg és mozgás összekapcsolása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az egyéni 

választások szabadságával 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 
– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
Legyenek képesek 
– légzésük egyszerű szabályozására 
– különféle hangszìnekkel karakterek és hangulatok megjelenìtésére 
– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 
– a szövegek tartalmának kifejtésére 
– a szöveg memoriterként való rögzìtésére 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a természetes beszédhang tulajdonságait 
– a hétköznapi beszéd stìlusteremtő erejét 
– a saját középhang megtalálásának módjait 
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– a meseszövés alapvetéseit 
– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 
Fejlessze a tanulók 
– koncentrációs képességét 
– artikulációs ügyességét és pontosságát 
– a belső képek előhìvását 
– a történetmeséléshez szükséges készségeket 
Ösztönözze a tanulókat 
– az otthoni gyakorlásra 
– saját élményeik szabatos megfogalmazására 
– mese és novella olvasására 
– eredményeik bemutatására 
– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 
– Légzésszabályozó gyakorlatok 
Hanggyakorlatok 
– A mellkasi rezonancia megerősìtése 
– Mondókák mellhangon és fejhangon 
– A közép hangsáv felismertetése 
– Hangelőrehozó gyakorlatok 
Artikulációs gyakorlatok 
– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 
– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 
– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 
Ritmusgyakorlatok 
– Ütemezés kitalált mozgássorral 
– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 
– Ritmus a prózában 
– A tagolás módozatai 
Hangsúly–gyakorlatok 
– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül 
– Közbevetések 
– A mesélő és a beszélő elkülönìtése 
– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 
– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 
A szöveggel való munkák 
– Közös mese–költés (pl.: egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása, nem 

várt fordulat beiktatása) 
– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 
– Saját élményű történetek és viccek mesélése 
– Mesélési technikák felismerése 
– Közös mesemondás, dramatizálással 
– A szereplők elkülönìtése, megszólaltatása 
– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 
Mesehallgatás, meseolvasás 
– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez segìtségével 
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– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 
– a szereplők elkülönìtésének néhány variációját 
– az alapvető testbeszéd–formákat 
Legyenek képesek 
– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 
– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépìtésére, közönség előtti önálló 

előadására 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a koncentráció szerepét a beszédben 
– a vers–kommunikáció fogalmát 
– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetìtésének lehetőségeit 
– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 
– a balladamondás sajátosságait 
Fejlessze a tanulók 
– ritmusérzékét 
– kommunikációját 
– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosìtását 
– képi fantáziáját 
– előadói technikai tudását 
Ösztönözze a tanulók 
– eleven hanghasználatát 
– produktìv fantáziáinak előhìvását 
– önálló szövegválasztását 
– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 
– önálló véleménynyilvánìtását 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 
– A lopott (pót) levegővétel technikája 
Hanggyakorlatok 
– A mellkasi rezonancia megerősìtése 
– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
Artikulációs gyakorlatok 
– A j–l–r hangok gyakorlatai 
– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 
Ritmusgyakorlatok 
– Időmértékes versek ritmizálása 
– Játék a magyaros versformákkal 
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Hangsúlygyakorlatok 
– A tagadás hangsúlya 
Szöveggel való munka: 
– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatìv hangfestés) 
– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 
– Lìrai dalok – hangszìn, hangulat, érzelem, tempó 
– Ismerkedés a balladákkal – sűrìtett érzelmek, feszültségek megjelenìtése 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Választott nép– vagy vìgballada 
– Kisprózák (műmesék, novellák) 
– Vidám, rövid időmértékes versek 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a légzés szövegtagoló szerepét 
– beszédhibáik korrekciós lehetőségeita kreatìv hangfestés eszközeit 
– a hangszìn szerepét a hangulatteremtésben 
– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 
Legyenek képesek 
– légzésük tudatos irányìtására 
– oldott, természetes középhangjuk használatára 
– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 
– különböző ritmusú lìrai művek érzékletes megszólaltatására 
– felépìtett produkciók bemutatására 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 
– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 
– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosìtó szerepét 
– a verselemzés előadói központú megközelìtését 
Fejlessze a tanulók 
– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 
– képzelőerejét 
– érzelmi intelligenciáját 
– empatikus és műértelmező képességeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– a gesztusok és a mimika természetes használatára 
– a versek saját élményű megfogalmazásának közelìtésére 
– önálló választású szövegek megformálására 
– csoportos versműsorokban való részvételre 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Fizikai terheléssel 
– Koncentrációs légzőgyakorlatok 
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– Nyelvtörők légzésszabályozással 
Hanggyakorlatok 
– A térhez igazodó középhang gyakorlatai 
– Indulati fokozás–csillapìtás egyszerű szólamokkal 
Artikulációs gyakorlatok 
– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására 
– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 
Ritmusgyakorlatok 
– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskìsérettel 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 
– Mondatok hangsúly–variációi 
– Az indulat és érzelem hangsúlyai 
Szöveggel való munka: 
– Tartalom és forma; gondolati ìvek 
– Személyes közelìtés a szöveghez 
– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 
– A megszemélyesìtések játékai (párbeszédes versek) 
– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 
– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 
– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 
– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 
– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 
– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosìtó szerepét 
Legyenek képesek 
– alkalmazkodni a térhez 
– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 
– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédtechnikai váltások szerepét 
– a leìró költészet és a gondolati lìra sajátosságait, előadói követelményeit 
Fejlessze a tanulók 
– figyelemmegosztó képességét 
– esztétikai érzékenységét 
– képközvetìtési készségeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– hangi adottságaik eleven használatára 
– önismeretük pontosìtására 
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– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 
– csoportos és egyéni előadói munkára 
– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatìv részvételre 
– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
Hanggyakorlatok 
– Szöveges hangerőgyakorlatok:: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 
– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
Artikulációs gyakorlatok 
– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 
Ritmus és tempógyakorlatok 
– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 
– Összetett mondatok hanglejtése 
– A „lebegő” szólamvég 
Szöveggel való munka 
– Gondolati és leìró versek szìnei 
– Hangszìn–váltások, hangerő, tempó, ritmus 
– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetìtés 
– Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a véleménynyilvánìtás 

mikéntje) 
– Saját élmény keresés a versekben 
– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 
– Műballadák 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– az ìrásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 
– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 
– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
Legyenek képesek 
– figyelmük megosztására 
– érzelmeik kondicionálására 
– fantáziájuk és előadókészségük felszabadìtására 
– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 
– önmaguk és egymás teljesìtményének többirányú értékelésére 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a lazìtó és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
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– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 
– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
– a szövegválasztás alapvető kritériumait 
– a lìrai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 
– a testbeszéd jeleit 
– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 
– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
Legyenek képesek 
– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányìtására az adottságaiknak legjobban 

megfelelő beszédállapot elérése érdekében 
– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 
– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 

felismerésére 
– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzìtésére 
– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 
– önmaguk és társaik teljesìtményének értékelésére 
– a kommunikációs csatornák eleven használatára 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 
– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
– vers– és prózamondás 5 perc 
 
A vizsga tartalma 
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár által 

összellìtott – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) 
Vers– és prózamondás 
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két különböző 

hangulatú vers vagy próza előadása 
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tìz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet 

vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott műveket kell előadnia. 
 
A vizsga értékelése 
Beszédtechnikai ismeretek: 
– a gyakorlatok ismeretének szintje, 
– a megvalósìtás pontossága, 
– oldott artikuláció és középhang, 
– tudatos nyelvhasználat 
A választott szövegek előadása: 
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– kifejező megszólaltatás, 
– előadásmód, 
– kiállás, 
– jelenlét, 
– közvetìtő erő, 
– előadói készségek 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hangszìn jelentésformáló szerepét 
– az önálló szövegelemzés ismérveit 
– a tartalom kibontásának kreatìv formáit 
Fejlessze a tanulók 
– ritmus– és tempóérzékét 
– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 
Ösztönözze a tanulókat 
– a rendszeres gyakorlásra 
– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb használatára 
– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Bemelegìtő gyakorlatok 
Hanggyakorlatok 
– Hangerőszabályozó gyakorlatok 
Artikulációs gyakorlatok 
– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 
Ritmus– és tempógyakorlatok 
– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 
Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 
– Versek, népdalok vakszövegként való használata 
– Versépìtés (a vers logikájának felismerése) 
Szöveggel való munka 
– Fokozás, épìtkezés, poentìrozás 
– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket? 
– Idegen szavak a szövegben – megoldások 
– Kor– és karakteridézés 
– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 
– Klasszikusokból szabadon választva 
– Kortárs versekből való választás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
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– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével 
 
Követelmények 
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 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókat 
– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival – a beszédtanìtás nagy egyéniségeivel 
Fejlessze a tanulók – hangadási bátorságát és erejét – előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 
Ösztönözze a tanulókat – beszédük rendszeres gondozására – önkifejező szövegek gyűjtésére, 

előadására – versműsorok látogatására 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok – Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
Hanggyakorlatok – Szinten–tartó /bemelegìtő/ gyakorlatok 
Artikulációs gyakorlatok – A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 
Ritmusgyakorlatok – Gyakorlatok tempóváltásokkal 
Szöveggel való munka – A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása – Tragikum a közlésben – 
Szerelmes versek – Realista és groteszk szövegek (novellák) – Nonszensz versek – A tudatos 
szövegválasztás ismérvei – Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) – 
Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése – Iskolai kötelezők melletti szabad választások – Kortárs 

versekből való választás – Kisprózák –egypercesek, prózaversek – Repertoár–épìtés, gyarapìtás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel – „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” 

szerkesztése – zenével 
Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék – a bemelegìtő hang 
–gyakorlatokat 
– a beszéd dallamának változatait és kifejező – erejét – a beszédtanìtás hazai nagyjainak nevét és 

fontos műveit 
Legyenek képesek – halkan és suttogva is szöveget mondani – önállóan, személyiségükhöz illő 

verset/szöveget választani – csoportmunkában együtt dolgozni 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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Ismertesse meg a tanulókkal 
– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 
– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 
– a kifejező előadás kritériumait 
– a különböző pódiumi műfajokat 
Fejlessze a tanulók 
– „beszéd–elemző” hallását 
– érzelmi rugalmasságát 
– előadó–technikai felkészültségét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a változatos hanghasználatra 
– a kifejező–eszköztár tudatos használatára 
– önálló repertoár–épìtésre 
– csoportos pódiumi előadások létrehozására 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
– Gyakorlatok suttogott beszéddel 
– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 
Hanggyakorlatok 
– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
– Váltások a beszédben (hangerő, hangszìn, hangmagasság) 
Artikulációs gyakorlatok 
– Beszédmozgás ügyesìtő gyakorlatok 
Ritmusgyakorlatok 
– Prózai szövegek ritmizálása 
Hangsúlygyakorlat 
– A hangsúly és a szórend viszonya 
Szöveggel való munka 
– A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 
– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása 
– A tudatos szövegválasztás ismérvei 
– Versmonológok – drámai monológok (azonosságok és különbségek) 
– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
– Szövegek memoriterként való rögzítése 
– Kortárs versekből való önálló választás 
– Monológok, versmonológok, szerepversek 
– Repertoár–épìtés, gyarapìtás 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos megszólaltatása 
– Vers–szìnház (új kifejezési formák keresése) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék – az artikulációs mozgás 
–ügyesìtés gyakorlatait 
– a pódiumi műfajokat – a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 
Legyenek képesek – egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére – saját repertoár–

épìtésre – önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására – csoportos 
munkában pódiumi előadások létrehozására 
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10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókat – a beszéd–bemelegìtő gyakorlatok jelentőségével – az önálló 

versformálás felelősségével – a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival – a versmondás 

szerepével. 
Fejlessze a tanulók – önállóságát – értelmi és érzelmi intelligenciáját – kommunikációs készségeit 

– értő befogadói attitűdjét 
Ösztönözze a tanulókat – önképzésre – a szakirodalom tanulmányozására – a verskultúra ápolására 

előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására – a tudatos nyelvhasználat elmélyìtésére 
 
Tananyag 
Összetett gyakorlatok: a légzés 
–hangadás 
–artikuláció összehangolása 
Összetett beszéd–bemelegítő gyakorlatok 
Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről 
Vershallgatás 
– a pódiumművészet nagyjai 
Szöveggel való munka 
A kifejező előadás ismérveinek rögzìtése 
Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
Kortárs versekből való önálló választás 
Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 
Repertoár–épìtés, gyarapìtás 
Szerkesztési gyakorlat 
Önálló estek szerkesztési alapelvei 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék – a szinten–tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat – a 
verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát – a szerkesztés alapvető technikáit – a 
pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 
Legyenek képesek  
– önállóan bemelegìteni szöveges szerepléseik) előtt 
– önálló szövegválasztásra és annak megformálására 
– rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatìv formáit 
– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 
– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszìn, tempó) 
– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 
– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 
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– a pódiumművészet történetét, kialakulását , és ismert alakjait 
– a pódiumi műfajokat 
Legyenek képesek 
– dramatikus és szìnpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 
– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 
– saját repertoár–épìtésre 
– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Beszéd és vers 
– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 
– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 
 
A vizsga tartalma 
Beszédgyakorlat–sor bemutatása 
A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl.: bemelegìtő gyakorlatok, az artikulációs 

biztonságot és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 
Vers– és prózamondás 
Repertoárból való vizsga: 
A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A tanuló 

szabadon választott tìz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, lehetőleg 

különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott műveket 

kell előadnia. 
Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 
A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszìnen történő választás és rövid 

felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban kérdésekre is 

válaszol. 
 
A vizsga értékelése 
– Beszédtechnikai ismeretek 
– A tudás technikai szintje 
– A megvalósìtás pontossága 
– Természetes, oldott artikuláció és középhang 
– Választott szövegek előadása 
– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 
– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi sìkjai, az előadás épìtkezése) 
– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetìtő erő, előadói készségek) 
– Elméleti felkészültség 
– Helyes nyelvhasználat 
– Ismeretlen szöveg előadása: 
– A felolvasás gördülékenysége 
– A szöveg értő megszólaltatása 
– A szöveg alaphangulatának közvetìtése 
– Helyes nyelvhasználat 



 

 

126 

 

 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Alapvető fénytechnika 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 
Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakìtása és fejlesztése, a mozgással történő önkifejezés 

fejlesztése, a testbeszéd mint nyelv tanulmányozása, az alapvető mozgástechnikai elemek 

megismertetése és elsajátìttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek 

képesek szìnházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos mozgásokra, 

illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a mozgásban 

fellelhető szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok és helyzetek 

megjelenìtésére. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozdulat indìtásának, megállìtásának lehetőségeit 
– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok tìpusait 
– a verseny– illetve körjátékok különböző fajtáit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgásintenzitását 
– mozgáskoordinációját 
– koncentrációját 
Ösztönözze a tanulókat 
– önmaguk testének megismerésére 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgás örömének megtapasztalására 
– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 
– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 
 
Tananyag 
Indítás–megállítás gyakorlatok 
– Az indìtás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok, illetve szituációs játékok segìtségével 
(pl.: tapsos fogó, csendkirály tìpusú játékok, a kettős körben történő páros fogók) 
Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok 
– Nehezìtett fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezìtett változatai (térbeli, szabálybeli 

átalakìtással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére 
Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok 
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– Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–vezetéses 

(pl.: egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások 
Egyensúly játékok 
– Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya viszi...), ilyen 

játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok 
Népi játék, tánc 
– Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), 

ritmusjátékok (egyenletes lüktetés erősìtése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű ugrásgyakorlatok 

ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a versenyjátékok szabályrendszerét 
– a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat 
Legyenek képesek 
– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– csoportos feladatokban való részvételre 
– az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a bemelegìtéshez szükséges játékformákat 
– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 
– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 
– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgáskoordinációs készségét 
– koncentrációs készségét 
– fizikai képességeit–kondìcióját, rugalmasságát 
Ösztönözze a tanulókat 
– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– partnerekkel való együttműködésre 
– kis csoportokban történő tevékenységre 
– a kreatìv képességek kibontakoztatására 
– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosìtására 
 
Tananyag 
Bemelegítő játékok 
– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait 

játékos szituációba tevő gyakorlatok 
Futásos gyakorlatok 
– A bemelegìtés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző 

tempójú, karakterű és funkciójú futástìpusok használatával 
Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok 



 

 

128 

 

– Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, 

valamint fogásváltásos irányìtással 
Népi játék, tánc 
– Utánzó (pl.: állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és körformák 

a táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény megszerzése (pl. ugrós 

táncok alapmotìvumaival, cifrák, lengetők) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait 
– a népi gyermekjátékok menetét 
Legyenek képesek 
– a megismert játékok szabályszerű elvégzésére 
– a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre 
– az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a talajfogás különböző módozatait 
– a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit 
– a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit 
– a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit 
– ugrós táncok motìvumfűzéseinek lehetőségeit 
Fejlessze 
– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű használatát 

kìvánó gyakorlatok végzése során 
Ösztönözze a tanulókat 
– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
 
Tananyag 
Bemelegítő játékok 
– A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 
Futásos gyakorlatok 
– Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástìpusok használatával; 

testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kìgyózó futás 
Állatmozgások, középmagasságú mozgások 
– Különböző mozgáskarakterek elsajátìtása, illetve ezeken keresztül a négy végtag egyenrangú, a 

testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és macskakarakterű mozgáselemek 

elsajátìtása 
Bizalomgyakorlatok 
– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben történő 

gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel 
Mozgássorok, motívumsorok felépítése 
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– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motìvumainak sorba fűzése, elemsorrá 

fejlesztése 
Tánc 
– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motìvumokkal 
– Ugrós táncok motìvumfűzései: szólóban, párban 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit 
– a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit 
Legyenek képesek 
– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 
– a magasságszintek rugalmas váltására 
– az állatmozgások koordinált végrehajtására 
– a táncelemek stìlusos reprodukálására 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit 
– a mozdulat lassìtásának technikai összetevőit 
– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 
– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, technikáját 
Fejlessze a tanulók 
– térérzékelését 
– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására 
 
Tananyag 
Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok 
– A térirányok, a szìnpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér mindhárom 

dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes és az ún. Vezetéses 

gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése 
Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok 
– Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli vezetése, 

páros, csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző támaszhelyzetek 

gördülékeny megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése 
Kórusmozgások 
– Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy 
mozgáskombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes 

irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép kialakìtása 
Tánc 
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– Táncba hìvó játékok (pl. hajlikázó) 
– Párválasztó játékok 
– Páros táncok 
– Ugrós–legényes táncok 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult feladatok technikai összetevőit 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit 
– az ugrós–legényes táncok alapjait 
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére 
– az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására 
– különböző tìpusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stìlusos bemutatására 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a test egyes részeinek függetlenìtett mozgatásából adódó lehetőségeket 
– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket 
– a karaktermozgás kialakìtásának és működtetésének technikai alapelemeit 
– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit 
– az eszközös táncok technikai felépìtését 
– a hétköznapi mozgásformák pontosìtásának, motìvumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– mozgástechnikai és ritmikai képességét 
– mozgásának intenzitását és dinamikáját 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és csoportos munkában való részvételre 
– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására 
 
Tananyag 
Analitika, izoláció 
– A test részeinek elkülönìtéses mozgatása, egymástól való függetlenìtése, a feszìtés és lazìtás 

lebontása kisebb „egységekre” 
Bizalomgyakorlatok 
– Partner talajra kìsérése dőléses, billentéses helyzetből 
– Talajra kìséréses elemek gyakorlatsorba fűzése 
Lépés– és járásgyakorlatok 
– Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül 
– A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül 
– Láb– és kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása 
Ritmika 
– Alapfokú ritmusgyakorlatok 
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– Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal 
– Többszólamúság a ritmusban 
– Adott mozgásanyag ritmizálása, motìvumépìtés megadott ritmusképletre 
Tánc 
– Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap) 
– Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– az eszközös és páros táncok technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosìtott elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére 
– egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosìtására, s motìvumsorba rendezésére 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a szìnházi munkában 
– a szìnpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 
– a nehezìtett körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének feltételeit 
– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus 

megteremtésének technikai összetevőit 
Fejlessze a tanulók 
– bátorságát és akaraterejét 
– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 
– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban 
Ösztönözze a tanulókat 
– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére 
– különböző tìpusú technikai feladatok pontos végrehajtására 
– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 
– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatìv kibontására 
 
Tananyag 
Gyakorlattervezés 
– Különböző tìpusú gimnasztikus és egyéb bemelegìtő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a 

szìnházi feladatnak megfelelő bemelegìtő mozgássor megtervezése és elvégzése 
Bizalomgyakorlatok 
– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai aktivitást 

követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok) 
Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz) 
– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben 
– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika 
Tánc 



 

 

132 

 

– Kollektìv táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei illeszkedés 

és a csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek) 
– A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– kollektìv táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 
– attraktìv mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosìtott bemutatására 
– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő 

elvégzésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, tìpusait 
– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 
Legyenek képesek 
– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére, 
– a gyakorolt és rögzìtett mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására 
– az adott szìnházi helyzetnek megfelelő mozgásszìnházi eszközök megválasztására, 
– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– egyéni produkció 2–3 perc 
– csoportos produkció 10–20 perc 
 
A vizsga tartalma 
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai 

gyakorlatok, tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segìtségével kiválasztott és 

összeállìtott produkció 
 
A vizsga értékelése 
– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 
– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika, 

térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a pantomim technikai elemeinek elsajátìttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált 

végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait 
– a karaktermozgás kialakìtásának és működtetésének technikai alapelemeit 
– a hétköznapi mozgásformák pontosìtásának, motìvumsorba rendezésének lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– izolációs képességét, testtudatát 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 
– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátìtására 
 
Tananyag 
Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok 
– Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás oldalra, 

illetve ezek gimnasztikus előkészìtése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika előkészìtés 

leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon 
Színházi akrobatika 
– Esés és zuhanás, pofon, ütések, szìnházi verekedés, tárgyhasználat 
Pantomim alapgyakorlatok 
– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, emelés), illetve 

az előkészìtésben szereplő izolációra, feszìtés– technikára és járásgyakorlatokra 
Jelenlét–gyakorlatok 
– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányìtásának fejlesztése, erősìtése a néző irányìtott 

figyelmének megragadása érdekében 
Tánc 
– Nemi identitást erősìtő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. legényesek) 
– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátìtása 
Alapfokú mozgástervezési gyakorlat 
– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzìtése, a tempó, dinamika pontosìtása, a gyakorlat 

szituációba helyezése, illetve bővìtése 
motìvumsorrá; hétköznapi mozgáshelyzetek pontosìtása, motìvumsorrá tervezése 
Karaktermozgások 
– A mozdulat szélesìtésén, torzìtásán keresztül megközelìtett karakterizálás motìvumok 

egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” 
gesztusok belső ritmizálásával, az egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló 

sajátos stìlus megteremtésével 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
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– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag pontosìtott, 

jelenléttel bìró, koncentrált elvégzésére 
– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 
– karaktermozgások elvégzésére 
– egyszerű mozgáselemek pontosìtására, s motìvumsorba rendezésére 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– különböző tánctìpusok és mozgásszìnházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét 
– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és különbözőségeit 
– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállìtásának lehetőségeit 
Fejlessze a tanulók 
– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó 

folyamatban 
– szìnházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– mozgásmemóriáját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú feladatok pontos végrehajtására 
– önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal szembeni 

szándék megszületésére, kialakulására 
– improvizatìv és rögzìtett tánc– és mozgásszìnházi alkotó folyamatokban való részvételre 
 
Tananyag 
Kontakt tánc előkészítés 
– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal, 

partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra 
kìsérés súly elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és mozgásszìnházi technikák elsajátìtása 
Emelések 
– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával, 

futólagos emelések lendület elvezetéssel 
Zenés improvizáció 
– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuìció alapján, különböző 

stìlusú és karakterű zenékre; rögzìtett 
mozgásanyag, motìvumsor alkalmazása több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával 
Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd 
– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészìtett, szituációkra, jelenetekre 

bontott alapanyag improvizatìv feldolgozása és 
rögzìtése, majd előadássá szerkesztése 
Tánc 
– A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös 

figyelemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. 
mezőségi páros táncok) 
– A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátìtása 
 
Követelmények 
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A tanulók ismerjék 
– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 
– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 
– a tanult táncformák technikai alapjait 
Legyenek képesek 
– különböző tánctìpusok és mozgásszìnházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag pontosìtott, 

jelenléttel bìró, koncentrált elvégzésére 
– eltérő karakterű zenei motìvumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának megfelelő 

mozgás– és tánc elemek alkalmazására 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozgás– és táncszìnház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyìtésére 

irányuló megoldások technikai összetevőit 
– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszìnházi munkában 
Fejlessze a tanulók 
– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú szìnházi, s a maszkos technikákat 

alkalmazó munkában 
– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 
– kreativitását a tánc– és mozgásszìnház terén 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag tánc– és mozgásszìnházi munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú tánc– és mozgásszìnházi helyzetek intenzìv, erőteljes jelenléttel bìró 

megjelenìtésére 
– a szìnházi értékű tánc– és mozgásszìnházi tevékenységben való részvételre 
 
Tananyag 
Szimbolikus pantomim mozgások 
– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus megjelenìtési 

formája 
Lassított mozgás – lassú színház 
– A folyamatok sűrìtésén, motìvumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés nélküli, 

súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok 
Maszkos gyakorlatok 
– Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok 

használatáig terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test 
idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló, irányìtó ereje a mozdulatokban 
Improvizáció és mozgástervezés 
– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid motìvumokra, 

sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 
– Az improvizáció elemeinek rögzìtése motìvumsorokká 
– rögzìtett motìvumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása 
Tánc 
Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs gyakorlatok 
 
Követelmények 
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A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
Legyenek képesek 
– különböző tánc– és mozgásszìnházi folyamatok pontosìtott, jelenléttel bìró, koncentrált 

elvégzésére 
– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 
– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a mozgás szìnházi értékű megjelenìtő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosìtása, 

értelmezése, s érzeteinek működtetése révén 
– a mozgásszìnházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a technikai 

környezet meghatározása mellett 
Fejlessze a tanulók 
– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenìtése terén 
– jelenlétét tánc– és mozgásszìnházi helyzetekben 
– szìnészi képességeit a mozgásszìnházi, s általában a nonverbális munkában 
Ösztönözze a tanulókat 
– a részletgazdag tánc– és mozgásszìnházi munka elvégzésére 
– a különböző tìpusú tánc– és mozgásszìnházi helyzetek intenzìv, erőteljes jelenléttel bìró 

megjelenìtésére 
– mozgásszìnházi előadás elkészìtésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 
 
Tananyag 
Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése 
– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motìvumok felhasználásával készìtett 

koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 
Mozgásszínházi előadás 
– Egy adott, mozgásszìnházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit tekintve 

előkészìtett alapanyag adaptációjának elkészìtése csoportos formában 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 
– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 
– a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a szìnházi munkában, a szìnházi tìpusú 

alkotófolyamatokban 
Legyenek képesek 
– a tánc– és mozgásszìnházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési 

elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére 
– szìnházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indìtott improvizáció 

szìnházi értékű megjelenìtésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák szabad 

alkalmazása, minőségi működtetése révén 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 
– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a szìnházi munkában 
– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszìnházi stìlust 
– a tánc– és mozgásszìnházi előadás elemzésének néhány szempontjait 
– a mozgásszìnészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 
Legyenek képesek 
– egy adott szìnházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia 

előadására, bemutatására, esetleg összeállìtására 
– a különböző tánc– és mozgásszìnházi technikák tudatos alkalmazására 
– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 
– szìnészi jelenlét felmutatására mozgásszìnészi játékban 
– tánc– és mozgásszìnházi előadások elemzésére és értékelésére 
– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Mozgás és tánc 
– etűd 3–5 perc 
– előadás 15–30 perc 
 
A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Etűd 
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszìnházi vagy pantomim technikai produkció 

lehet. 
A mozgás– és táncszìnházi etűd rögzìtett improvizációval készülhet. 
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai során 

megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
Csoportos előadás 
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszìnházi adaptációja lehet. 
Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie oly 

módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 
 
A vizsga értékelése 
– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 
– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, 

dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, szìnpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Egészalakos tükör 
CD–lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Videokamera 
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A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segìtő CD–k, DVD–k 
Tornaszőnyeg 

ZENE ÉS ÉNEK 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló 

éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátìtása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 

stìluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés szìnházi műfajokra és a 

zene szìnházi felhasználásának lehetőségeire. 
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási 

formák, és hogy képessé váljon a dramatikus tevékenységek során azok kreatìv alkalmazására. 
 
Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát 
– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésìtett változatát 
– a negyed (tá) és a nyolcad (ti–ti) fogalmát 
– a felelgetős és a kánon éneklést 
– az egyszerűbb ritmushangszereket 
– egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta éneklését 
– ritmusérzékét 
– tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 
– ritmus– és dallamimprovizációs képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátìtására 
– egyéni és csoportos éneklésre 
– különböző ritmushangszerek kipróbálására 
– egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére 
 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok 
Egyszólamú éneklés 
– Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl.: naphìvogatók, esőhìvogatók, lucázás, regölés) 
– Énekelt versek (megzenésìtett, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 
Többszólamú éneklés 
– Népdalkánonok 
– Egyszerű dallamokhoz vokális dudakìséret 
– Énekelt versek (megzenésìtett, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 
Énekes improvizáció 
– Dallamvisszhang–játék 
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– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, 

énekbeszéddel 
Ritmusgyakorlatok 
– Saját légzés, szìvdobogás ritmusának megszólaltatása 
– Mozgás közben egymás tempójának átvétele 
– Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 
– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 
– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 
– A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, ritmushangszerekkel 
– Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való 

megismétlése 
Zenehallgatás 
– Állatok ábrázolása a zenében 
– Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében) 
– Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 
– a tanult énekelt verseket 
– a negyed, nyolcad ritmusképletet 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, cìmét 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– az egyenletes lüktetés ill. dal– vagy szövegritmus hangoztatására 
– a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és 

szokásdallamát (pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 
– néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésìtett változatát 
– az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit 
– a szinkópa ritmusképletet 
– egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta és bátor éneklését 
– többszólamú éneklését 
– ritmus– és dallamimprovizáló képességét 
– zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátìtására 
– improvizálásra 
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– zenéhez kötődő szabad mozgásra 
– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktìvabb részvételre 
 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlìtással is 
Egyszólamú éneklés 
– Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 
– Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 
– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények 

megzenésìtett változatai) 
Többszólamú éneklés 
– Egyszerűbb kánonok 
– Énekelt versek 
Énekes improvizáció 
– Hangszìn– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 
– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok 
– Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 
– Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal és ritmushangszerekkel 
– Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással 
– Mìmes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 
Zenehallgatás 
– Karakterek ábrázolása a zenében 
– Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 
– a tanult énekelt verseket 
– a szinkópa ritmusképletet 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, cìmét 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– három, illetve négy hangból álló motìvum improvizálására 
– a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 
– néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésìtett változatát 
– a triola ritmusképletet 
– néhány ismert barokk zenei szemelvényt 
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– a barokk tánctételek karakterét 
– a barokk zene jellemző stìlusjegyeit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– hangterjedelmét 
– zenei memóriáját 
– képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult éneklésre 
– minél több dal elsajátìtására 
– kánonéneklésre 
– ritmushangszerek kreatìv használatára 
– elmélyült zenehallgatásra 
– a zenei stìlusjegyek megfigyelésére 
– a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig 
Egyszólamú éneklés 
– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 
– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésìtett változatai 

hangszeres kìsérettel) 
Többszólamú éneklés 
– Kánonok 
– Quodlibet 
Énekes improvizáció 
– Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, hangmagasság, 

hangerő, hangszìn, szünetek) valamely kifejezni 
kìvánt tartalom szolgálatában 
– Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők 

változtatásával 
– Felelgetős játék 
Ritmusgyakorlatok 
– Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
– Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
Dramatikus játékok 
– Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban 
– Zenehallgatás 
– Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely–járás szokását őrző dallamát 
– a tanult megzenésìtett verseket 
– a triola ritmusképletet 
– a barokk zene jellemző stìlusjegyeit 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, cìmét 
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Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
– ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 
– a triola ritmusképlet hangoztatására 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát 
– további énekelt verseket 
– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
– klasszicista zeneszerzők néhány dalát 
– a klasszicista stìlus jellemző jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
– ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta, kifejező éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– karakterfelismerő képességét a zenében 
Ösztönözze a tanulókat 
– a felszabadult, kifejező éneklésre 
– minél több dal elsajátìtására 
– a ritmus– és dallamhangszerek használatára 
– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 
– minél több klasszicista zenemű megismerésére 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Melizmatikus gyakorlatok 
Egyszólamú éneklés 
– A betyárélethez kötődő népdalok 
– Énekelt versek 
– Ismert klasszicista dalok 
Többszólamú éneklés 
– Klasszikus kánonok 
– Könnyű kétszólamú énekek 
Énekes improvizáció 
– Dallam felépìtése hangonként, csoportban 
– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal 

megismételve 
– Hangszìnjáték 
– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok 
– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Karakterek megjelenìtése ritmus– illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel 
– Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus– vagy 
dallamhangszerekkel 
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Zenehallgatás 
– Jellemábrázolás a zenében 
– Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 
– a tanult énekelt verseket 
– a tanult klasszicista dalokat 
– a klasszicista stìlus jellemző jegyeit 
– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
– a hallgatott zeneművek szerzőjét, cìmét 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 
– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 
– a klasszicizmus stìlusjegyeinek felismerésére 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
– romantikus zeneszerzők néhány dalát 
– a romantika stìlusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 
– ismertebb romantikus zeneművek egyes részleteit 
Fejlessze a tanulók 
– tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését 
– többszólamú éneklési készségét 
– improvizáló készségét a zenei formák terén 
– kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, illetve 

különböző zenék hangfelvételeinek – szituációhoz rendelése terén 
Ösztönözze a tanulókat 
– a romantikus dal stìlusjegyeinek megfelelő éneklésre 
– minél több dal elsajátìtására 
– a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 
– a hallott zene hangulatának megfogalmazására 
 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Mellrezonancia bekapcsolása 
– Könnyű kétszólamú gyakorlatok  
Egyszólamú éneklés 
– Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok) 
– Balladák 
– Romantika ismertebb dalai 
Többszólamú éneklés 
– Romantika dalai 
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– Könnyű kétszólamú kórusművek 
Énekes improvizáció 
– Rövid lélegzetű zenei kompozìciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei összetevő 

alkalmazásával 
– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok 
– Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel 
– Különböző érzelmek, hangulatok megjelenìtése rövid, improvizált dallamokkal 
Zenehallgatás 
– Történet a zenében 
– Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
– romantikus zeneszerzők egyes dalait 
– a romantika stìlusjegyeit, 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 stìlusjegyeit felismerni 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
– XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stìlusban ìrt dalát 
– XX. századi költők egyes verseinek megzenésìtett változatát 
– a tizenhatod ritmusértéket 
– a XX. század egyes jellemző stìlusirányzatait 
Fejlessze a tanulók 
– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 
– értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb megfogalmazásában 
– stìlusirányzatok közötti eligazodását 
Ösztönözze a tanulókat 
– minél több dal elsajátìtására 
– a mondanivalót közvetìtő éneklésre 
– a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 
 
Tananyag 
Beéneklő gyakorlatok 
– Intenzìv rekeszlégzés gyakorlása 
Egyszólamú éneklés 
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– Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori nóták) 
– Balladák 
– Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésìtett változata) 
– XX. századi zeneszerzők egyes dalai 
Többszólamú éneklés 
– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmű 
Énekes improvizáció 
– Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal 
– Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg 

hangulatának figyelembe vételével 
Ritmusgyakorlatok 
– Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Különböző karakterek megjelenìtése szituációba helyezve dallam– vagy ritmushangszerekkel 
– Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal 
Zenehallgatás 
– A XX. századi stìlusirányzatok szemelvényei 
– Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
– XX. századi zeneszerzők néhány dalát 
– XX. századi költők tanult megzenésìtett verseit 
– a tizenhatod ritmusképletet 
– a XX. század jellemző stìlusirányzatait 
Legyenek képesek 
– csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetìtve énekelni 
– az ismert zeneművekben az adott mű stìlusjegyeit felismerni 
– hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjelenìteni 
– különböző karakterek szituációban történő megjelenìtésére dallam– vagy ritmushangszerekkel 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– az egyszerűbb ritmusképleteket 
– az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 
– a főbb zenei stìlusokat és műfajokat 
Legyenek képesek 
– adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 
– egyszerű ritmuskìséret rögtönzésére 
– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 
– egyszerűbb zenei elemek kreatìv alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek során 
– a megismert zenei stìlusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
– csoportos gyakorlatsor vagy zenés szìnpadi etűd 10–15 perc 
– szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2–3 perc 
 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
Csoportos gyakorlatsor 
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állìtja össze a csoport adottságainak figyelembe vételével: 
– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való 

függetlenìtése 
– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segìtségével egy 

akciósor lekövetése 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 
A tanuló 8 különböző stìlusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag 

kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak az 

általa választott két dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, egyéb műfajú dalt 

hangszeres kìsérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kìséret, amelyről a tanulónak 

kell gondoskodnia. 
 
A vizsga értékelése 
Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 
Ének: tiszta intonáció, stìlushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– az opera műfajának jellemző stìlusjegyeit 
– a különböző korok operáinak jellemző zenei és szìnházi stìlusjegyeit 
– az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene– és szìnházművészetben 
– a jelentősebb operaszerzőket 
– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 
– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 
Fejlessze a tanulók 
– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
– képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére 
Ösztönözze a tanulókat 
– az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére 
– minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására 
– minél több operarészlet éneklésére 
– a tanult részletek kifejező előadására 
– élő operaelőadás megtekintésére 
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– az elemző beszélgetésekben való aktìv részvételre 
 
Tananyag 
Opera 
Beéneklő gyakorlatok 
– Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 
– Dinamika változtatása vezénylésre 
Egyszólamú éneklés 
– Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által kényelmesen 

énekelhető hangnembe transzponálva) 
Többszólamú és/ vagy csoportos éneklés 
– Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakìsérettel, a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
Énekes improvizáció 
– Különböző karakterek megjelenìtése beszédhanggal, majd énekhanggal 
– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 
Ritmusgyakorlatok 
– A feldolgozni kìvánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, illetve a 

szituáció hangszerekkel történő „eljátszása” 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 
– Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 
Zenehallgatás 
– Különböző korok operáinak részletei 
– Élő előadás és/vagy DVD–felvétel megtekintése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a különböző korok operáinak jellemző zenei és szìnházi stìlusjegyeit 
– az opera jelentőségét a zene– és szìnházművészetben 
– 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 közvetìtett gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és szìnházi stìlusjegyeit 
– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket 
– néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 
Fejlessze a tanulók 
– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
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– stìlus– és műfajelemző képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– minél több mű megismerésére 
– minél több dal, részlet eléneklésére 
– a tanult szemelvények műfajnak és stìlusnak megfelelő előadására 
– élő előadás megtekintésére 
– az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 
– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktìv részvételre 
 
Tananyag 
Daljáték – Operett – Musical 
Beéneklő gyakorlatok 
– Egyszerű két– és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr – moll) 
Egyszólamú éneklés 
– Daljáték–, operett–, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
– Különböző daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint 

zongorakìsérettel, a tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
Énekes improvizáció 
– Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva, szótagokra 

bontva, hangzókra bontva többszólamú játékok az előzőek alapján (pl. kánonban, a szólamon belül 

szavakra bontva) 
Ritmusgyakorlatok 
– Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 6/8), egyszerű 

ritmushangszereken megszólaltatva 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Remake (mai változat) készìtése az egyes művek kiválasztott jeleneteire 
– Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő komikus 

hatás előidézése szituációba helyezve 
Zenehallgatás 
– A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 
– Élő előadás megtekintése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a daljáték, operett, musical jellemző zenei és szìnházi stìlusjegyeit 
– 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 közvetìtett gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb megfogalmazására 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
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– a rockopera jellemző zenei és szìnházi stìlusjegyeit 
– a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát 
– népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock– és a jazz zenére 
– különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját 
Fejlessze a tanulók 
– hangképzési technikáját 
– többszólamú éneklési készségét 
– figyelemösszpontosìtását a társas zenei megnyilvánulások során 
– zenei érzékenységét 
– stìlus– és műfajelemző képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– improvizatìv zenei megoldásokra 
– az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 
– a zenei kommunikáció alkotó módon való felhasználására 
– különböző kultúrák szìnházi és zenei formáinak megismerésére 
 
Tananyag 
Rock opera – világzene – kultúrák párbeszéde 
Beéneklő gyakorlatok 
– Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 
– Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 
Egyszólamú éneklés 
– Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stìlus figyelembe vételével 
– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stìlus figyelembe vételével 
Többszólamú/ csoportos éneklés: 
– Spirituálék, gospelek éneklése a stìlus figyelembe vételével 
– Rockoperák szemelvényei a stìlus figyelembe vételével 
Énekes improvizáció 
– Különböző stìlusoknak megfelelő dallamimprovizáció 
Ritmusgyakorlatok / hangszeres improvizáció 
– Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing ritmusok 
alkalmazása rögtönzésben 
– Aszimmetrikus ritmusok 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Zenei dialógus, zenei szerepcsere 
– Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 
Zenehallgatás 
– A tanult rockoperák részletei 
– Élő előadás megtekintése 
– Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a különböző kultúrák zenéjére jellemző stìlusjegyeket 
– a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére 
– rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 
– a világzenét játszó jelentősebb előadókat 
Legyenek képesek 
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– 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 kreatìv módon való használatára 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a zene– és a szìnházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit 
– azokat a zenei elemeket, amelyek egy–egy előadás szerves részét képezik, fontos dramaturgiai 

szerepük van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok valamelyikébe 
– a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát 
– prózai szìnházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 
Fejlessze a tanulók 
– zenei memóriáját 
– zenei rögtönzési képességeit 
– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 
Ösztönözze a tanulókat 
– a szìnház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására 
– a korszerű szìnházi és zenei formák megismerésére 
– szìnházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kìsérletezésre 
– egyes jelentősebb kortárs szìnházi előadások zenéjének megismerésére 
 
Tananyag 
Szìnházi zene – alkalmazott zene 
Beéneklő gyakorlatok 
– Helyes énektechnika kialakìtása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 
Egyszólamú éneklés 
– Dalok kortárs szìnházi előadásokból 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
– Oktávgyakorlatok 
– Kìsérletek a kóruséneklés szìnpadi alkalmazásával 
– Szìnpadi előadások kórusainak éneklése a stìlus figyelembe vételével 
Énekes improvizáció 
– Valamely prózai szìndarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban 

megfogalmazva 
Ritmusgyakorlatok 
– Ritmushangszerek és karakterek 
– Ritmushangszerek a szìnész játékában 
– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 
– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
– Jelenet és zenei hatás kontrasztja 
– Zenei hatás jelentésmódosìtó funkcióval 
Zenehallgatás 
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– Zenét alkalmazó kortárs szìnházi előadás megtekintése 
– A szìnpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, fontos 

dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek 
bele a tradicionális műfajok valamelyikébe 
– a zene– és a szìnházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 
– a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 
– a prózai szìnházi előadások tanult dalait, kórusait 
Legyenek képesek 
– kreatìvan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, időtartam, 

hangerő, hangszìn, hangok közötti szünet) 
– zenei elemeket kreatìv módon alkalmazni jelenet készìtése során (kontraszt és jelentésmódosìtó 

funkció) 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanulók ismerjék 
– a zene szìnházi felhasználásának lehetőségeit 
– a főbb zenés szìnházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 
Legyenek képesek 
– az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stìlusának, műfaji sajátosságainak 

megfelelő előadására 
– saját énekhez egyszerű ritmuskìséret rögtönzésére 
– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 
– az ismert zenei stìlusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– és 

gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 
– a megismert zenés szìnházi műfajok jellemző stìlusjegyeinek saját tevékenységben való 

érvényesìtésére, adottságainak megfelelően 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zene és ének 
– csoportos zenés szìnpadi etűd 15–20 perc 
– szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 
 
A vizsga tartalma 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Csoportos zenés szìnpadi etűd 
A csoportos zenés szìnpadi etűdöt a szaktanár állìtja össze a csoport adottságainak 

figyelembevételével. Az összeállìtás adjon lehetőséget a főbb zenés szìnházi műfajok minél 

szìnesebb bemutatására! 
A csoportos zenés szìnpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszìnházi elemeket, az 

összeállìtás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 
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A tanuló öt, a zenés szìnházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal 

előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt 

tartására. A vizsgán a tanulónak a saját maga által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az 

előadásához igénybe vehető élő hangszeres kìséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
A vizsga értékelése 
Etűd: 
– a kompozìció ìve, megformálása, 
– az együttműködés minősége; 
– a választott műfajnak és stìlusnak megfelelő előadásmód 
Ének:  
– tiszta intonáció, 
– a választott zenés szìnházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 
– szövegérthetőség, 
– prozódiai pontosság 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Ritmushangszerek, pl.: dobok, gardon, tikfa, fadob 
Dallamhangszerek, pl.: mirliton, nádsìp, furulya 
Egyszerű hangkeltő eszközök, pl.: kanál, kanna, köcsögduda 
Jelzőhangszerek, pl.: kereplő, kolomp, csengő 
Komplex (dallam, kìsérő) hangszerek, pl.: doromb, gitár, szájharmonika 
A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n 

SZÍNHÁZISMERET 

A szìnházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos szìnjátékosokká, felkészült nézőkké 

illetve „szìnházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk 

szìnházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a szìnházi 

összetevőket, amelyek a szìnházi élmény forrásai. 
Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelìthetünk. Ezeken az évfolyamokon 

a szìnházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban drámajátékos 

eszközökkel közelìthetjük meg. Azok a szìnházi műfajok állnak a középpontban, amelyek a 

tanulók korosztálya által létrehozott szìnházi előadásokban leggyakrabban előfordulnak. Így a 

tanulók önmaguk, illetve kortársaik szìnházi tevékenységéből kiindulva vonhatnak le 

következtetéseket a szìnház természetéről, illetve a szìnpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről. 

Azokról a formákról, műfajokról, módszerekről pedig, amelyeket ők maguk nem gyakorolnak, 

játékos formák segìtségével szerezhetnek személyes tapasztalatokat. 
A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások teremthetnek 

alkalmat arra, hogy egyfajta szìnházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépìtéséhez segìtse hozzá 

a tanulókat a szìnházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban egy–egy 
előadás megtekintése áll: mìg az alsóbb évfolyamokon főként gyermek– és diákszìnjátszó 

előadások közös megnézése, addig a felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági szìnházi 

előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt szìnházi előadások megbeszélésére is. A 

megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges 

célunk a szìnházi élmény elmélyìtése. Ugyanakkor egy– egy részlet, alkotórész, összetevő 

részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan felépüljön a 

tanulókban egyfajta szìnházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 
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Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a szìnpadi szöveg fogalmát 
– a téma fogalmát 
– a szìnpadi figura fogalmát 
– a szìnpadi épìtkezés lehetőségeit 
– a ritmus fogalmát 
– a szìnpadi tér fogalmát a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 
– a szövegmondás egyéni és együttes módjait 
– szerkezeti egység fogalmát 
– a legfontosabb szerkesztési elveket 
– a mozgás és a gesztus szìnpadi szerepét 
– a szìnpadi képalkotás lehetőségeit 
– a kellék és a jelmez fogalmát 
Fejlessze a tanulók 
– képességét a szöveg szìnpadi lehetőségeinek felismerésére 
– érzékenységét a szìnházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt 
– érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra 
– képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére, 

alkalmazására 
– térérzékelői és térhasználói képességeit 
– képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló véleményalkotásra 
– a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére 
– szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására 
– minél több élő szerkesztett játék megtekintésére 
– a szìnházzal kapcsolatos szókincs használatára 
 
Tananyag 
Szerkesztett játékok 
A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás, a 

kipróbálás, a kìsérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető szìnházismereti fogalmak 
tisztázhatók ezen a műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás 

lehetővé teszi, hogy a tanulók alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, a 

szìnház elemeivel kìsérletezve közelìtsenek a szìnházi ismeretek felé. 
A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a szìnház legalapvetőbb jellegzetességeinek 

felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a szìnpadi megjelenìtés különbségeinek 

felismerésére, a szìnházi előadás összetevőinek és felépìtésének érzékelésére. 
Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása 
– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 
– Figurák köré épìtve 
– Helyzetek köré épìtve 
– Hangulati hasonlóság alapján 
– Motìvumok köré épìtve 
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– Asszociációk alapján 
Az irodalmi alapanyag kibontása 
– A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal) 
– A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus) 
– Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás 
– Zene és szöveg együttes hatása 
– Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal) 
– Szövegek megszólaltatása különböző stìlusokban (stìlusjátékok) 
– A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk 
– Az egyéni szövegmondás 
– Együttes szövegmondás (pl.: kórus, visszhang, szavankénti láncmondás) 
Szöveg és tér 
– A tér irányai, hangsúlyos pontjai 
– Egyén és csoport elhelyezése a térben 
– Egyéni és csoportos mozgások a térben 
Szöveg és tárgyak 
– Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata 
Az előadás felépítése 
– Szerkesztési elvek 
– A szöveg és a megjelenìtés összefűzése 
– A tér, az idő és a szöveg együttesei 
– Szöveg és kép egymást erősìtő, árnyaló illetve gyengìtő hatása 
– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosìtó hatások) 
– A szituáció változása a szöveg redukálásával 
– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus 
– Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szìnpadi szöveg fogalmát 
– a téma fogalmát 
– a szìnpadi figura fogalmát 
– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 
– a ritmus fogalmát 
– a szìnpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 
– a mozgás és a gesztus fogalmát 
– a kellék és a jelmez fogalmát 
Legyenek képesek 
– megadott szempontok alapján szìnpadi megjelenìtésre alkalmas szöveg válogatására 
– a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására 
– felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik 
– egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére 
– a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal: 
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– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 
– a mese történetének jellegzetes elemeit 
– az irodalmi elbeszélés és a szìnpadi megjelenìtés legalapvetőbb különbségeit 
– a narrátor fogalmát 
– a szìnpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit 
– a maszk fogalmát 
– a dìszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 
– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 
– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit 
– a szìnpadi világìtás fogalmát 
– a szituáció fogalmát 
– a jelenet fogalmát 
Fejlessze a tanulók 
– képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit 
– képességét, hogy felismerjék a mese szituációit 
– képességét, hogy felismerjék egy szìnpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a történetben 

betöltött szerepét 
– képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását 
– képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, –hordozó lehetőségeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– önálló véleményalkotásra 
– szìnpadi megjelenìtésre alkalmas mesék megismerésére 
– a szìnházzal kapcsolatos szókincs használatára 
– minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére 
 
Tananyag 
Szìnházi előadás meséből 
A gyermekszìnjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, szìnpadra adaptált irodalmi (epikus) 

alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása lehetőséget 

teremt a szìnház legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az előző évfolyamhoz képest 

kibővìtett, mélyìtett – tanulmányozására, többek között az epikus és a drámai kifejezés 

különbségeinek érzékeltetésére. 
Játék a mese összetevőivel 
– A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával) 
– A mesei szituációi (szituációs játékok) 
– Meseindìtó helyzetek (szituációs játékok) 
– Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, gátak – 
szituációs játékokban) 
– A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák) 
A mese szereplői 
– Alaptulajdonságok megjelenìtése (pl.: szoborjátékok, szerep a falon, tulajdonsághordozó 

játékok) 
– A mese hőse a hős bemutatására (pl.: improvizációk, szituációs játékok, a hős egy napja, 

pillanatképek a mesehősök életéből) 
– A hős segìtői és ellenfelei (szituációs játékok) 
– Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan találkozásokra) 
Elbeszélés és megjelenítés 
– Elbeszélő a szìnpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos narrálás) 
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– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenìtése (stilizált mozgások, hangaláfestés, 

állóképek, tablók) 
– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordìtása szituációba) 
– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl.: improvizációk, szituációs játékok) 
– A jelenet felépìtése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet) 
Díszlet 
– Az üres tér lehetőségei 
– Dìszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek) 
– Helyszìnteremtés fényekkel 
– A helyszìnek jelzése, helyszìnváltozások 
– jelzett, stilizált dìszletelemek és azok elhelyezése, mozgatása 
– Szimultán helyszìnek 
– A tér kiemelt pontjai különféle dìszletekben 
Jelmez és maszk 
– Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 
– Ruhadarabbal figurateremtés (szìnek és formák szimbolikája) 
– A maszk lehetőségei 
Kellékek 
– A kellék karakterépìtést segìtő szerepe 
– A tárgyak különféle szituációkban 
– A kellék szimbólumteremtő és –hordozó lehetőségei 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 
– a mese történetének jellegzetes elemeit 
– az irodalmi elbeszélés és a szìnpadi megjelenìtés legalapvetőbb különbségeit 
– a narrátor fogalmát 
– a szìnpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit 
– a maszk fogalmát 
– a dìszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 
– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 
– a szìnpadi világìtás fogalmát 
– a szituáció fogalmát 
– a jelenet fogalmát 
Legyenek képesek 
– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 
– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 
– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 
– a tér– és dìszlethasználattal megteremtett szìnpadi világ felismerésére 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a probléma fogalmát 
– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 
– a szándék és a motiváció fogalmát 
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– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a jellem fogalmát 
– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 
– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a szìnpadi játék és a dìszletek összefüggését 
Fejlessze a tanulók 
– képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémá(ka)t felismerjék 
– képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék 
– képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát felismerjék 
– képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, érintettségét 

(motivációját) felismerjék 
– képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő emberi 

viszonyokat felismerjék 
Ösztönözze a tanulókat 
– szìnpadi megjelenìtésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 
– a szìnházzal kapcsolatos szókincs használatára 
– minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére 
 
Tananyag 
Szìnházi előadás novellából, regényből 
Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek– illetve diákszìnjátszók gyakran és örömmel vállalkoznak 

nagy kihìvást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények szìnpadra állìtására. A 

nekik szóló gyerek– és ifjúsági szìnházi előadások is gyakran nyúlnak ezekhez az alapanyagokhoz. 
Az adaptáció folyamatának és a létrejött előadásoknak a vizsgálata elmélyìtheti az epikus és a 

drámai műfajok közti különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább épìtheti a tanulók szìnházi 

gondolkodását és fogalomkészletét is. 
A színpadra állítás fázisai 
– Problémakeresés, alapanyag keresése 
– A választott mű szituációkra bontása 
– Az egyes szituációk feltárása 
– A történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása 
– Jelenetek épìtése a szituációkból 
– Előadásépìtés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek) 
Figurateremtés drámatechnikákkal 
– Jellemzők összegyűjtése 
– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 
– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 
A szereplők viszonyai 
– A szereplők kapcsolatainak alaptìpusai 
– Megjelenìtési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására (drámatechnikákkal) 
– A szereplők közötti kapcsolatok változása 
– A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében 
A színpadi környezet megteremtése 
A figurák és kapcsolataik megjelenìtését lehetővé tevő egységes szìnpadi környezet megteremtése 

(jelmez, kellék, maszk, dìszlet, zene, fények) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 
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– a szándék és a motiváció fogalmát 
– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a jellem fogalmát 
– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 
– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit 
– a szìnpadi játék és a szìnpadi környezet összefüggését 
Legyenek képesek 
– egy irodalmi alkotás és szìnpadi megvalósìtása közti különbség megfogalmazására 
– szituációk, jelenetek elkülönìtésére 
– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 
– a szereplők közti viszonyok felismerésére 
– a szìnházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hétköznapi élethelyzet és a szìnpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit 
– a tìpus fogalmát 
– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 
– a személyesség szìnházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 
– a szìnpadi világìtás alapjait 
– a zene szìnpadi használatának alapjait 
– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 
– a mozgásszìnház fogalmát és legfontosabb műfajai 
Fejlessze a tanulók: 
– ön– és társismeretét 
– szituációelemző képességét 
– szìnházi látásmódját 
Ösztönözze a tanulókat 
– a szìnházzal kapcsolatos szókincs használatára 
– környezetük problémáinak érzékelésére 
– a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére 
– a térhasználattal való kìsérletezésre 
– akusztikai kìsérletezésre 
– a világìtással való kìsérletezésre 
– minél több gyermek– és diákszìnjátszó előadás megtekintésére 
 
Tananyag 
Szìnházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok) 
Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az érintettség 

előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszìnjátszók munkájában. Az életjátékok 

tanulmányozása ezzel egyidejűleg a szìnházismereti tanulmányok új fázisát is jelenti: az alapfok 

végén ennek a műfajnak az alapos vizsgálata az eddig tanultak szintetizálása mellett egyben már a 

drámai kifejezés lehetőségeinek közelebbi megismeréséhez is elvezeti a tanulókat. 
A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása 
– Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön– és társismereti, improvizációs 

játékok) 
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– A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs játékokkal) 
– Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához 
Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe 
– A probléma áthelyezése analóg helyzetbe 
– A személyek tipizálása (szituációk egy–egy tìpus kibontására; a tìpusok megjelenìtése változó 

körülmények között) 
– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 
– A személyes tartalmak expresszìv képpé fogalmazása 
– A személyes tartalmak mozgásszìnházi megjelenìtése 
Szituációteremtés, jelenetépítés 
– A problémák körüljárása rögtönzésekkel 
– A rögtönzéstől a szituáció felépìtéséig dialógusok és akciók kidolgozása 
– Jelenetszerkesztés szituációkból 
A világítás 
– Természetes és mesterséges fények hatása 
– A fény atmoszféra teremtő ereje 
– A fény jelentésteremtő és –módosìtó szerepe 
– A szìnek és szimbolikájuk alkalmazása a világìtásban 
A zene 
– Élő zene, gépzene 
– A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban 
– A zene dramaturgiai szerepe 
– A zene mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a tìpus fogalmát 
– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 
– a személyesség szìnházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 
– a szìnpadi világìtás alapjait 
– a zene szìnpadi használatának alapjait 
– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 
– a mozgásszìnház fogalmát és legfontosabb műfajai 
Legyenek képesek 
– a főbb szìnházi alkotóelemek (pl. alapanyag, szìnészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek) 

felismerésére saját előadásban 
– a hétköznapi élet problémáját szìnházi szituációvá alakìtani 
– a személyesség szìnházi szituációkba való áttételére 
– rögtönzésekkel szituációk felépìtésére 
– a megismert szìnházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön 
– a szìnházi alkotóelemeket (pl.: alapanyag, szìnészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek, 

kellékek, világìtás), azok hatását 
– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag szìnpadra állìtását segìtik 
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– a szìnházművészet megközelìtésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl.: játéktér, főszereplő, 

mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 
Legyenek képesek 
– szìnházi megjelenìtésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 
– előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 
– saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leìrására a megismert fogalmi készlet 

segìtségével 
– annak megfogalmazására, hogy a szìnház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre 
– a szìnházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Szìnházismeret 
előadás(részlet) elemzése 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének 

felidézése a megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a 
szìnházi alkotóelemek és azok nézőre gyakorolt hatásnak elemző bemutatása. 
vagy 
A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt különböző 

alapanyaggal (problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet 
meg. A vizsgán a tanuló szabadon választott alapanyaggal kapcsolatban feltárja, hogy mi az a 

helyzet, probléma, amely szìnházi megjelenìtésre 
alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen szìnházi eszközöket alkalmazna megjelenìtésükre, és 

azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a nézőre. 
 
A vizsga értékelése 
Szìnházi megjelenìtésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 
A szìnházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 
A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a drámai és nem drámai alapanyagú szìnház jellegzetességeit és különbségeit 
– az olvasott dráma és a megjelenìtett dráma hatásának különbségeit 
– dráma fogalmának szìnházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai szìnház néhány lehetséges formáját (pl.: rìtusjáték, táncszìnház) 
– a szìnház és a film legfőbb különbségeit 
– a drámai szìnház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, realista szìnmű) 
Fejlessze a tanulók 
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– érzékenységét a jelen idejű szìnházi élmény befogadására 
– érzékenységét a szìnészi játék, illetve a szìnházi kifejezés hitelességének felismerésére 
– szìnházi ìzlését 
– szìnházi előadás elemző képességét 
Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élő szìnházi előadások látogatására 
– a szìnházi alapelemekkel való önálló kìsérletezésre 
 
Tananyag 
A szìnházművészet sajátosságai 
Ezen az évfolyamon elsősorban azt kìvánjuk tisztázni, hogy mitől szìnház a szìnház, mi 
különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek, 

amelyek a szìnpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik. Színház mint a megjelenítés 

művészete 
– Drámai és nem drámai alapanyagú szìnház 
– Az olvasott dráma és a megjelenìtett dráma hatásának különbségei 
Drámai műfajok a színházban 
– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 
– A komédia tere, térhasználati konvenciói 
– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum összekapcsolódása a 

komédiában 
– A szìnész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések szìnészi 

ábrázolása) 
– A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 
– A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek 
– A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje 
– A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a szìnész eszközei a hősábrázolásra: 

hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesìthető a jelenben is) 
– A realista szìnmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, fordulatai, 

végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei 
– A realista szìnház dìszlete, jelmeze, tárgyhasználata 
– Emberábrázolás a realista szìnházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a szìnész 

jellemábrázolása 
– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenìtése, valószerűsìtése, felépìtése, fordulatai, illetve 

a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 
Színházi előadás nem drámai alapanyagból 
– A rituális játék hagyományai. A tradìció szerepe és funkciója. Rìtus a modernkori szìnházban 
– A rìtus dramaturgiája, a szìnpadi eseménysor felépìtése, egységei, ezek kapcsolódási módjai 
– A szìnházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus szerepe, 

tárgyhasználat) 
– A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rìtusban 
– A tánc– és mozgásszìnház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel– és etűd–

dramaturgia) 
– Mozgásformák, tánctechnikák 
– A táncszìnházi előadó, a mozgásszìnházi szìnész kifejezőeszközei a tánc– illetve a 
mozgásszìnházban 
A színház és rokon műfajai 
– A film és szìnház hatásának és befogadásának különbségei 
– A tévéjáték és a szìnház hatásának és befogadásának különbségei 
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– Az élő és a rögzìtett előadás 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a drámai és nem drámai alapanyagú szìnház jellegzetességeit és különbségeit 
– az olvasott dráma és a megjelenìtett dráma hatásának különbségeit 
– dráma fogalmának szìnházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai szìnház néhány lehetséges formáját (pl.: rìtusjáték, mozgásszìnház, táncszìnház) 
– a szìnház, a film, a televìzió legfőbb különbségeit 
– a drámai szìnház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait 
Legyenek képesek 
– megkülönböztetni az élő, jelen idejű szìnházi élményt a rutinból született, „holt szìnháztól” 
– felismerni a szìnészi játék, illetve a szìnházi kifejezés hitelességét 
– különbséget tenni egy adott szìnházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az ìzléses 

és ìzléstelen megoldások között 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a szìnpadi adaptáció fogalmát 
– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 
– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 
– a húzások, bővìtések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 
– a dramaturgia fogalmát 
– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechanizmusokat) 
– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 
– a motìvum fogalmát, szìnházi értelmezését 
– a szìnházi tér fogalmát és formáit 
– a szìnpadformák fogalmát, a legfontosabb szìnpadformákat 
– a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit 
– a zaj, zörej és zene szìnházi szerepét 
– dráma fogalmának szìnházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai alapanyagú szìnház fogalmát 
– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 
– az előadás stìlusának fogalmát 
Fejlessze a tanulók 
– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 
– dramaturgiai érzékenységét 
– motìvumfelismerő képességét 
– improvizációs képességét 
– térhasználatát 
Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élő szìnházi előadások megtekintésére 
– a szìnházi alapelemekkel való önálló kìsérletezésre 
– szìnházi tárgyú kiadványok olvasására 
 
Tananyag 
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A szìnházi előadás alkotórészei I. 
Ezen az évfolyamon a szìnházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk szisztematikusan 

felépìteni egy szìnházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az élőben vagy videóról 

megtekintett előadások kapcsán az előadás egy–egy összetevőjét, alkotórészét tesszük alaposabb 

vizsgálat tárgyává. Egy–egy részterületre figyelve a szìnház konkrétabb alkotórészei felől 

haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor természetesen a megtekintett előadás 

egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el. 
A színházi előadás alapanyaga 
– Dráma, adaptáció, „önmagát ìró” előadás 
– Az előadás szövegkönyve 
Dramaturgia alapjai 
– Beavatkozások a szìnpadra állìtott drámába, illetve nem drámai műbe 
– Jelenetek elhagyása és átcsoportosìtása, összevonása 
– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenìtésük módjai 
– Témák és motìvumok végigvezetése az előadáson 
– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővìtések, vendégszövegek 
– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 
– Az előadás kezdete, vége, felépìtése, szervező elvei 
A tér 
– A szìnházi tér (pl. nagyszìnpad, kamaraszìnház, stúdió– vagy szobaszìnház) 
– A szìnpadi forma (a dobozszìnpadtól a térszìnházi formákig) 
– Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő nézői 

magatartásmódok 
– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 
– Dìszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és az 

illúziókeltésig) 
– Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok) 
Az akusztikai réteg 
– A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motìvumok 
– A zajtól a ritmusig és a zenéig 
– A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy autonóm 

funkció) 
– A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái) 
– A zene stìlusa, hangzása, hatása 
– Zenei motìvumok, zenedramaturgiai 
A rendező munkája 
– Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 
– Az előadás stìlusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesìtése 
– A rendezői koncepció megjelenìtésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével 
– A szìnészvezetés 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szìnpadi adaptáció fogalmát 
– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 
– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 
– a húzások, bővìtések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 
– a dramaturgia fogalmát 
– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechanizmusokat) 



 

 

164 

 

– a motìvum fogalmát, szìnházi értelmezését 
– a szìnházi tér fogalmát és formáit 
– a zaj, zörej és zene szìnházi szerepét 
– dráma fogalmának szìnházi (és nem irodalmi) értelmezését 
– a nem drámai alapanyagú szìnház fogalmát 
– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 
– az előadás stìlusának fogalmát 
Legyenek képesek 
– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 
– felismerni egy előadás működésének, felépìtésének legalapvetőbb dramaturgiai jellegzetességeit 
– felismerni egy előadás legfőbb motìvumait 
– felismerni a szìnházi tér és szìnpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve előadásalakìtó 

szerepét 
– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás szìnházi 

hatásmechanizmusában 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a szìnpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 
– alkat és szìnészi karakter fogalmát 
– a legalapvetőbb szìnpadi szerepköröket 
– a szìnészi játékstìlus fogalmát 
– a szìnpadi műfaj fogalmát és összefüggését a szìnészi játékstìlussal 
– a szìnészi kifejezés legalapvetőbb formáit 
– a szìnészi jelenlét fogalmát 
– a szìnészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 
– a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit 
– a szituációteremtés legfőbb formáit 
– a szìnpadi feszültség fogalmát, a szìnpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 
– a rendezői koncepció fogalmát 
– a szìnész és rendező közös munkájának alapvető formáit 
– a szìnházi stìlus fogalmát 
Fejlessze a tanulók 
– képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és 

metakommunikációs jeleket 
– képességét, hogy érzékeljék a szìnészi alkat és a megjelenìtett karakter kapcsolatát 
– képességét, hogy a szìnész által megjelenìtett karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, 

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető – szìnészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése 

történik 
– képességét, hogy felismerjék a szìnészi játék intenzitását, a szìnészi jelenlét erejét 
– képességét, hogy a szìnészi játékstìlus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait 

felismerjék 
– képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a feszültségkeltés 

legalapvetőbb formáit 
– képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő 

problémák összetevőit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok sajátosságait 
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– képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó 

emberi viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer működteti az egyes jelenteket, 

illetve az előadás egészét 
– képességét, hogy érzékelje egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 
– képességét, hogy felismerjék egy–egy előadás legalapvetőbb stìlusjegyeit 
Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élő szìnházi előadások megtekintésére 
– saját szìnházi előadás létrehozására 
– szìnházi tárgyú szakirodalom olvasására 
 
Tananyag 
A szìnházi előadás alkotórészei II. 
Ezen az évfolyamon folytatódik a szìnházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább épìti a 

tanulók szìnház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben (vagy 

videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a szìnész munkáját, annak összetevőit 

tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett előadás egészének 

megbeszéléséről sem szabad továbbra sem elfeledkezni. 
Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában 
– A testtartás, a mimika, gesztusok, mint a szìnészi kifejezés alapjai 
– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje 
– A térköz jelentésteremtő funkciója 
– Hangszìn, hanghordozás 
– A metakommunikációs jelek hitelesìtő vagy átértelmező szerepe 
Színészi játék 
– Alkat és szìnészi karakter 
– Szìnpadi szerepkörök 
– Egyes tradicionális szìnházi műfajokhoz tartozó szìnészi játékstìlusok 
– A szìnész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, ironikus 

játékmódig 
– A szìnészi jelenlét 
– Szìnészi szerepformálási módok 
Jelmezek 
– A szìnpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig) 
– A jelmezek kor– és helyszìnjelző szerepe 
– Szìnek és formák a jelmezekben 
– A jelmezek karakterábrázoló képessége 
– A szereplők csoportosìtása az öltözetük alapján 
– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 
– Átöltözések, jelmezváltások 
– Álöltözetek, álarcok, maszkok 
Szereplők a jelenetekben 
– Kapcsolat– és szituációteremtés a szìnészi játék segìtségével 
– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 
– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai 
– A feszültségkeltés szìnészi és rendezői eszközei 
– Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
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– a szìnpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 
– alkat és szìnészi karakter fogalmát 
– a legalapvetőbb szìnpadi szerepköröket 
– a szìnészi játékstìlus fogalmát 
– a szìnpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a szìnészi játékstìlussal 
– a szìnészi kifejezés legalapvetőbb formáit 
– a szìnészi jelenlét fogalmát 
– a szìnészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 
– a szituációteremtés legfőbb formái 
– a szìnpadi feszültség fogalmát, a szìnpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 
– a rendezői koncepció fogalmát 
– a szìnész és rendező közös munkájának alapvető formáit 
– a szìnházi stìlus fogalmát 
Legyenek képesek 
– egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 
– érzékelni a szìnészi alkat és a megjelenìtett karakter kapcsolatát 
– felismerni a szìnész által megjelenìtett karakter legfőbb jellemzőit 
– érzékelni azokat az alapvető szìnészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése történik 
– felismerni a szìnészi játék intenzitását, a szìnészi jelenlét erejét 
– felismerni a szìnészi játékstìlus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait 
– érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülönìteni a feszültségkeltés 

legalapvetőbb formáit 
– felismerni egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák 

összetevőit, a problémáihoz való különféle – emberi viszonyok sajátosságait 
– érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi viszonyokat, 

továbbá azt, hogy milyen – viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket és az előadás egészét 
– érzékelni egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait 
– felismerni egy–egy előadás legalapvetőbb stìlusjegyeit 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a szìnházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás elemzésében 
Fejlessze a tanulók 
– szìnházi előadás elemző képességét 
– képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 
– képességét a szìnházi előadás alkotórészeinek felismerésére 
– képességét a szìnházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 
– képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 
Ösztönözze a tanulókat 
– értékes élő szìnházi előadások megtekintésére 
– a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására 
– saját szìnházi előadás létrehozására 
– szìnházi tárgyú szakirodalom olvasására 
 
Tananyag 
Szìnházi előadások komplex elemzése 
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Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban egy–egy 
élőben vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a diákok tapasztalatokat 

szerezhetnek arról, hogy ismereteik alkalmasak szìnházi előadások elemzésére, értelmezésére, 

értékelésére. 
A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. Természetesen a 

konkrét elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a szempontok, amelyek az adott 

előadásban fontosak, lényegesek, illetve melyek azok, amelyek annyira lényegtelenek az adott 

előadás működése szempontjából, hogy szóba sem kell őket hozni. 
Elemző beszélgetések előadásokról 
Az alapanyag 
– Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag) 
– Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás megformálására 
Dramaturgia 
– Szìnházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, vendégszövegek – 
ezek alkalmazásának célja) 
– Az előadás felépìtése, szervező elvei, a jelenetek logikai kapcsolata 
– Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra 
– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe 
– Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra 
A tér 
– Az előadás szìnházi tere (a nagyszìnpadtól a szobaszìnházig) 
– A szìnpadi forma (a dobozszìnháztól a térszìnházi formákig) 
– Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra 
– Játéktér és dìszletvilág 
– Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motìvumok, figurák; 

meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése) 
Tárgyak, kellékek 
– A tér berendezésének szerepe a játékban 
– Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a hozzájuk 

kapcsolódó jelentések) 
– Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása 
– Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai 
– A tárgyak, kellékek „útja”, az ìgy keletkező motìvumok 
– A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstìlusra 
Zajok, zenék 
– Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban 
– Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motìvumok, ezek hatása az előadás 

jelentésére 
– Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stìlus(ok) – ezek illeszkedése a játékstìlushoz 
– A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló alkotórész) 
– A zene és az előadás műfajának összefüggései 
Jelmezek 
– A szìnpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszìnt meghatározó szerepe 
– Szìnek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére 
– Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk szìne, formája, szabása, ezek jellemző ereje 
– Átöltözések, ruhaváltások, ezek funkciói 
– A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat közvetìtő 

szerepe 



 

 

168 

 

– A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a szereplők 

viselkedésére, az előadás játékstìlusára 
– A szereplők jellemzése szavak nélkül 
– Amit még az előtt tudunk az egyes figurákról, hogy megmozdulnának, megszólalnának 
– Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra, 

összefüggésük az előadás műfajával, stìlusával 
– A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben 
– A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre 
– A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás játékstìlusával 
– A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk jellegéről, 

változásáról 
A mozgások szerepe az előadásban 
– Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás más kifejező 

eszközeivel 
– A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a produkció stìlusára 
Színészi játék 
– Az előadás műfajának, stìlusának hatása a szìnészi munkára 
– Az adott előadás játékstìlusának hatása a szìnész játékára 
– A szìnész mimikája, gesztuskészlete 
– A szìnész hanghordozása, beszédmódja 
– A szìnész metakommunikációs jelzéseinek erősìtő, gyengìtő vagy átértelmező szerepe 
– A szìnész figura át teremtő eszközei 
– Szìnészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep és a szìnész 

közti távolság érzékeltetéséig) 
Az előadás stílusa 
– A jelenetek szervező elvei 
– Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei) 
– A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban 
– Az előadásban megjelenő szìnházi eszközök, kifejezésmódok 
– Az egyes elemek, szìnházi alkotórészek rendszerbe szervezése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
– a szìnházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás elemzésében 
Legyenek képesek 
– szìnházi előadás elemzésére 
– az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 
– a szìnházi előadás alkotórészeinek felismerésére 
– a szìnházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 
– a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 
– a szìnházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl.: szövegmondás, mozdulat, gesztus, 

mimika, akció, zenei– és látványelemek), 
– a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, 

felhasználási lehetőségeit, 
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– a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl.: drámai formák, 

szìnházi műfajok, szìnpadtìpusok, játékstìlus), 
azok meghatározásait, kapcsolódásukat, 
– az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt, 

hogyan szolgálják az előadás jelentését. 
Legyenek képesek 
– egy–egy szìnházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl.: alapanyag, tér, jelmez, zene, 

világìtás, szìnészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának felismerésére 
– a szìnházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) 

konvenciórendszer szerint 
– saját szìnházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon érvelni az általa 

kigondolt elképzelések, megoldások mellett 
– egy–egy szìnházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leìrásától, 

összetevőinek elemzésétől a szìnházi műalkotás értelmezéséig 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szìnházismeret 
ìrásbeli (a vizsgát megelőzően elkészìtve) 
szóbeli 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Írásbeli vizsga 
Előadáselemző dolgozat (5–8 oldal) 
Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot a 

továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészìteni, és a 

művészeti záróvizsga napját megelőzően tìzenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 

intézménynek. 
A dolgozatnak ki kell térnie: 
– az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire 
– a tér és a térhasználat sajátosságaira, 
– a jelmezek jellegére és funkciójára 
– a tárgyak, kellékek szerepére 
– az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra 
– az előadás felépìtésére, ritmusára 
– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 
– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 
vagy 
Tanulói portfolió (dosszié) 
Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl.: olvasópróba, 

dìszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl.: kritikák, a közönség 

reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba bekerülhet 

minden ìrásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba hozható. 
A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, melyek a 

készìtő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenìtik meg. 
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A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tìzenöt nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
Szóbeli vizsga 
Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által megfogalmazott 

kérdések alapján. 
Szempontjai: 
– a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei 
– a tér és a térhasználat sajátosságai 
– a jelmezek jellege és funkciója 
– a tárgyak, kellékek szerepe 
– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 
– a világìtás módja és hatása 
– a szìnészi karakterábrázolás jellegzetességei 
– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 
– az előadás felépìtése, ritmusa 
– a jelenetszervezés sajátosságai 
– a rendezői koncepció megjelenésének módjai 
– az előadás stìlusa, műfaja 
– a szìnházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének folyamatában 
 
A vizsga értékelése 
– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a választott szìnházi 

előadásra 
– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 
– A téma szóbeli vagy ìrásbeli kifejtésének képessége 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 
Szìnházi előadások videofelvétele 
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A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetbe foglalt 

Pedagógiai Programja 
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META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola  
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III. A táncművészeti ág nevelési és oktatási céljai 

Általános Célok 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 

ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 

fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 

nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs 

képességét, készségét. 
 
A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai 

iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra 

jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos 

technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól 

függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 
 
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 

pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és 

táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók 

számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 
 

META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola  

A képzés elsődleges célja jó megjelenésű, kulturáltan mozgó és viselkedő fiatalok felnevelése, a 

néphagyomány megőrzése. Az egészséges, esztétikus testtartás, harmonikus, kulturált mozgás 

kialakítása a népművészeti–néptánc-hagyományok jól bevált módszereinek alkalmazásával. Az 

adottságokat továbbfejlesztő, ízületeket és izomzatot a tánc céljaira kialakító alapgyakorlatok 

nemcsak a jó testtartást biztosítják, de alkalmassá tesznek a táncművészet megtanulásának 

továbbvitelére is 
A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola a néptánc oktatását tűzte ki céljául. 

Korunk problémáinak megoldásában jelentős szerepe lehet a megfelelő művészetpedagógiai 

programoknak, és ebben a táncnak, mint alapvető „személyiségélménynek” döntő szerepe van. 

Nevelő hatása minden korosztálynál felismerhető. A nagy szorgalmat, teherbírást, 

koncentráltságot igénylő táncórák egyaránt fejlesztik a türelem, az önfegyelem és áldozatkészség 

nem szokványos, de kívánatos erényeit. 
A gyakorlatok sorrendjének megtanulása, a gyakorlatokhoz tartozó nemzetközi terminológia 

elsajátítása, a gyakorlatok szabályos kivitelezésének a zenével egybehangzó megvalósítása, nagy 

figyelemösszpontosítást igényel, de egyúttal fejleszti is ezt a készséget. A fizikai igénybevétel, a 

rendszeres munka fejleszti az állóképességet és hozzászoktat a fáradság és a fizikai próbatételek 

elviseléséhez, ami egyúttal az önuralom és jellem fejlesztésének az eszköze is. A munkával, 

fáradozással, szorgalommal létrehozott tánctudás pedig az önbizalom erejét és az alkotás 

örömének érzését nyújtja. 
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Végzett növendékeinkből lehetnek muzikális, jó mozgású, művészetek befogadására alkalmas 

kultúremberek, a jó adottságú, nagy szorgalmú, tehetséges fiatalok pedig megtalálhatják helyüket 

az amatőr táncéletben, de akár a hivatásos táncosok világában is. A tánctanszak célja lehetőséget 

adni arra is, hogy akinek adottságai, tehetsége, szorgalma és kitartása elegendő az aktív művészi 

pálya elérésére, az ne csak a maga örömére, de embertársai szórakoztatására is táncoljon, a 

hivatásos művészpálya felé elinduljon. 
 

NÉPTÁNC TANSZAK 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 
 
Feladata 
Ismertesse meg a tanulóval 
– a hagyományos népi játékokat, 
– a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
– a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
– a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 
– a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 
– a táncművészi és közhasznú formáit, 
– a társasági táncélet alkalmait, 
– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
– az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
– az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 
Alakítsa ki a tanulókban 
– a rendszeres munka természetes igényét, 
– a megfelelő munkafegyelmet, 
– a munkájuk tudatos kontrollálását, 
– a művészi előadásmód kivitelezését, 
– az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 
– az esztétikai érzéket, 
– a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
– fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
Fejlessze a tanuló 
– mozgáskultúráját, 
– fizikai állóképességét, 
– ritmusérzékét, 
– hallását, 
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– zenéhez való alkalmazkodását, 
– tér-, forma- és stílusérzékét, 
– mozgásmemóriáját, 
– koncentráló képességét, 
– improvizációs készségét, 
– ízlését, kritikai érzékét, 
– a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 
– vizuális memóriáját, 
– képzelőerejét. 
Ösztönözze a tanulót 
– a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
– a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
– a rendszeres múzeumlátogatásra, 
– a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
– a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
– az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 
– a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 

összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
Tudatosítsa a tanulóban 
– a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek, 

különösen az előadóművészetek iránt. 
Hívja fel a tanulók figyelmét 
– a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
Tegye nyitottá 
– a tanuló személyiségét a folklór iránt. 
Irányítsa a tanulót 
– szakirányú továbbtanulásra, 
– a továbbképző folytatására, 
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 
 

Az alapfokú néptáncoktatás célrendszere és funkciói 

 
 
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segìtséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakìtásában. Oktatása elősegìti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszìnűsége tükröződik vissza az alapfokú 

művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc szìnpadi 

megjelenìtése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók 

számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi 

táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód változás 

következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely 

során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő 

megjelenìtésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanìtásának elsődlegessége, 
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amely végigkìsérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosìt a pedagógus 

számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosìtja az intézmények közötti átjárhatóságot. 

A spirális elrendezés elősegìti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére 

azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, 

megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása 

során a kulturális értékek közvetìtése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a 

képességek fejlesztésének lehetséges szìntere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 

esztétikai útjának elérését, segìtve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség 

fejlődését. 
 

A képzés struktúrája 

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

 

 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 
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A tanszakok kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok központilag meghatározott 

tanìtási óráin részt vehet. 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 

A néptáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakìtása és 

elmélyìtése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 
 
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 
Szakmai kompetenciák 
 
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakìtása és fejlesztése 
A hagyományos népi játékmód ismerete 
Korszerű szemléletmód kialakìtása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakìtása 
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
A térforma, stìlusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kìséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése 
A szìnpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Előadói táncos magatartás kialakìtása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
A szìnpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 
Folyamatos ismeretbővìtésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 
Társas kompetenciák 
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakìtása 
A másság elfogadásának képessége 
Az önálló döntéshozatal képessége 
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 
A szabálytudat kialakìtása 
A csoportnorma kialakìtása 
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A segìtő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése 
A közösségi szemlélet kialakìtása 
A környezet megóvásának fontossága 
Az egészséges életmód igénye 
1368 
Módszerkompetenciák 
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakìtása 
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 
A kreatìv alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakìtása 
A hatékony önálló tanulásra nevelés 
Az alkalmazott tudás kialakìtása, a képzés során elsajátìtott ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 
A tehetség azonosìtása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 
 
Vizsgatantárgyak 

 

Művészeti alapvizsga 
Néptánc 
Folklórismeret 
Művészeti záróvizsga 
Néptánc 
Tánctörténet 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – 
helyezést ért el 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősìteni 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja (ha az átlagszámìtás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

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

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette. Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a 
záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 

kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 

kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette. 
 
 

NÉPTÁNC TANSZAK 

NÉPI JÁTÉK 

 
A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 

Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósìtása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 

megélése. 
 
Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Alapvető mozdulattìpusok fejlesztése a játéktevékenység során 
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak kialakìtása 
– Az ugrás és forgás technikai előkészìtése 
– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési 

készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakìtása 
– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegìtése 
– A szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Tananyag 
 
A játékműveltség felmérése 
A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 
Az alapvető mozdulattìpusok 
Játéktìpusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 
Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt 

forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 
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Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból) 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

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

a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre. 
 

2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és játéktevékenység 

során 
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ugrás és forgástechnika fejlesztése 
– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség 

fejlesztése 
– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció 

szinkronjának kialakìtása 
– A kreatìv játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépìtés megvalósìtása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Tananyag 
 
Az alapvető mozdulattìpusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás tìpusainak 

megismertetése  
Az improvizációs tevékenység előkészìtése, a játékismeret bővìtése 
Játéktìpusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok) 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok 
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok 
hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 
Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt 

forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport 
viszonya az alakzatokban) 
Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból) 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakìtására, a 
társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a 

játéktevékenységre a variációk során is 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősìtő, hangfal 
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Video– vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, 

lábbelik 
 

NÉPTÁNC 

 
A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépìtést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók 

megérző képességét, intuìcióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. 

Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális 

tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, 

mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő 

biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagìtására. 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a 

speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósìtásához, 

lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak 

megfelelő szintű képzés megvalósìtására. Célja, hogy felkészìtse és irányìtsa a tehetséges tanulókat 

a táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget 

teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség 

megszerzésére. 
 
Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–ismeret bővìtése, az alapvető táncos alakzatok 

fogalmi rendszerének kialakìtása és alkalmazása 
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játék központi szerepének megtartása 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások 

és normák kialakìtása 
 
Tananyag 
 
Táncelőkészítő gimnasztika 
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Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástìpusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc 

előkészìtése 
Táncgyakorlat: 
– Az ugrós és a csárdás tanìtását előkészìtő táncos mozdulatok megismertetése 
– Ugrós táncok előkészìtése csoportos formában, 
– Csárdás motìvumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 
– Eszközhasználat előkészìtése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg) 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai 

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

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósìtására. 
 

2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 
– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegìtése 
– A csárdás mozgáselemeinek előkészìtése 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 
– Ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a 

ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások 

és normák kialakìtása 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástìpusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozìciók, körtartás, körìv mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővìtése, a játék központi szerepének 

megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészìtése 
 
Táncgyakorlat: 
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– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az 

összekapaszkodási módoknak a megismertetése 
– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

(csoportos, páros) 
– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

bevezetése (szóló) 
– Csárdás motìvumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctìpus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a 

tánctìpus főbb jellemzői 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét 

és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktìv tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, 

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

tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre. 
 

3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A ritmus – tér – térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakìtása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a 

táncok elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 
– A gesztusmozdulat fogalmának kialakìtása 
– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővìtése 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátìtása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosìtása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősìtése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás 

erősìtése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
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Táncelőkészítő gimnasztika 
 
Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástìpusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozìciók, körtartás, körìv mentén 

haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok 
gyakorlatai, csapások, gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővìtése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészìtése 
 
Táncgyakorlat: 
 
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyìtése, a tananyag 

bővìtése 
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 
– A verbunk előkészìtése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 
funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a tánctìpus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 

földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, 

dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és 

párban történő improvizációra, a tánctìpus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására. 
 

4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A körtáncok technikai előkészìtése 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakìtása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 
magatartás elsajátìtása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosìtása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 
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– A közösséghez tartozás, kötődés erősìtése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősìtése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
 
Táncelőkészítő gimnasztika 
 
Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástìpusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozìciók, körtartás, körìv mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 
összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, 

forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 
 
Táncgyakorlat: 
 
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyìtése 
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővìtése, ritmikai, plasztikai, 

dinamikai lehetőségeinek megismertetése 
– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 
– Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 

parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, 

éles ritmus 
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctìpus meghatározása, 

táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 

háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, 

a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes a tánctìpus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátìtott táncokból történő improvizálásra 
 

5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 
– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 
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– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészìtése 
– A táncrend fogalmának kialakìtása 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakìtása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátìtása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosìtása 
– A zenei kìséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és 
stìlusérzék fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősìtése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 

szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősìtése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
 
Táncelőkészítő gimnasztika 
 
Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástìpusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
pozìciók, körtartás, körìv mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, 

csapások gesztusok (kar, láb) 
 
Táncgyakorlat: 
 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészìtése 
– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 
– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővìtése 
– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 
– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővìtése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a periódus 

fogalma, a szinkópa ritmus 
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctìpus meghatározása, 

táncalkalmak, táncos magatartás 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a tánctìpus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult 

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

elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat 
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A tanuló legyen képes a tánctìpus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezésére, az elsajátìtott táncokból történő improvizálásra 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 

fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stìlusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat 

fejlesztése 
– A vizsgahelyzetre való felkészìtés 
 
Tananyag 
 
Táncelőkészítő gimnasztika 
 
Tánctechnika: alapvető mozdulattìpusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás tìpusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 

pozìciók, körtartás, körìv mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, 

forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 
 
Táncgyakorlat: 
 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészìtése 
– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővìtése 
– A csárdások ismétlése, táncismeret bővìtése 
– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővìtése 
– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővìtése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az 

esztam kìséret jellemzői, tánctìpusok és 
kìséretmódok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővìtése 
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctìpusok, táncalkalmak, táncos 

magatartás 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátìtott táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult 

zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 
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A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenìtésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás 
szìnpadi megjelenìtésére, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek teljesìtésére 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben 

meghatározott tájegységek szerint 
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek 

összefüggéseit 
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 
A szìnpadi törvényszerűségeket. 
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 
A tanuló legyen képes 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos 

szìnpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni 

használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakìtására 
A megszerzett ismeretekről beszélni 
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje 
és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 
A képzés során elsajátìtott ismeretek alkalmazására más környezetben is 
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapìtására, a környezettudatos magatartásra 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakìtásában való aktivitásra 
Olyan szokások, tevékenységek kialakìtására, amelyek az egészséges életvitelt segìtik elő 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc 
Csoportban 5–10 perc 
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, 
folyamat) csoportos bemutatása 
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 

táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve 

egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc 

ne legyen ugyanabból a dialektusból 
A vizsga értékelése 
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– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, szìnpadi jelenlét 
– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a 

zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakìtása 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosìtása 
– A forgás technikai megvalósìtása a különböző lábfőrészeken 
– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakìtása tánctìpusonként 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakìtása 
– A táncstìlusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a 

táncok stìlusos megjelenìtésének elősegìtése 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 
– A sajátos egyéni karakter kialakìtásának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, 

dinamikai különbségeinek megvalósìtása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakìtása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakìtása, az életminőség javìtása 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattìpusok kialakìtása és fejlesztése, 

térben való használata 
Táncgyakorlat: 
– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővìtése a helyi tanterv alapján 
– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészìtett legényesre és 

forgós–forgatós párosra épìtve 
– A pontszerkezet, a táncot kìsérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 
– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka tìpusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus lüktetés 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővìtése, táncbéli kiáltások, táncszók 
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a táncház 

szerepe, az adatközlők megismerése 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátìtásához szükséges technikákat 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatìv megjelenìtésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósìtására 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyìtése, bővìtése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
– A stìlusjegyek felismerése, elsajátìtása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakìtása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósìtása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakìtása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
– A táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakìtása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakìtása, az életminőség javìtása 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattìpusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: 
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővìtése 
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 
felhasználásával, rendszerezésével 
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kìsérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 

stìlusok, hajnalozó dallamok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővìtése 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
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Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátìtásához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósìtását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatìv megjelenìtésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stìlusos előadásmód megvalósìtására 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyìtése, bővìtése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 
– A stìlusjegyek felismerése, elsajátìtása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakìtása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósìtása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakìtása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
– A táncok, stìlusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakìtása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakìtása, az életminőség javìtása 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattìpusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: 
– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővìtése 
– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctìpus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, koboz), 

az aszimmetrikus lüktetésű táncok kìséretmódja 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővìtése 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátìtásához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának 
gyakorlati megvalósìtását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatìv megjelenìtésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stìlusos előadásmód megvalósìtására 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A tanult táncanyag elmélyìtése, bővìtése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése 
– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok 

ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stìlusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat 

fejlesztése 
– Az egyéni táncstìlus kialakìtása, a táncok újraalkotása 
– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 
– A vizsgahelyzetre való felkészìtés 
– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakìtása, az életminőség javìtása 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattìpusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővìtése, összegzése, rendszerezése 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővìtése 
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 
A táncdialektusok és tájegységek, tánctìpusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 
A stìlusjegyek, a szìnpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek 

alkalmazását a gyakorlatban 
A tanult koreográfiákat 
A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatìv bemutatására, a kollektìv és az individuális táncok 

tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és 
a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos megjelenìtésére, a táncok egyéni, stìlusos 

megjelenìtésére, a táncos partnerkapcsolat 
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megvalósìtására a tájegységnek, tánctìpusnak megfelelően 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátìtott szókincs tudatos alkalmazására a 

mindennapi életben, a kommunikációra, 
véleménynyilvánìtásra, az érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás 

megszerzésére 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc, 8–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állìt össze tételsort 
– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 
– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint 

kell a táncokat bemutatni 
– A tájegység táncrendjén kìvül ismerniük kell még a tánctìpusok nevét, a kìsérő zenekari felállást, 

a jellegzetes viseleteket 
A vizsga értékelése 
– a táncrend ismerete, stìlusos előadása, 
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősìtő, hangfal 
Video vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges 

megfelelő népviseletek, lábbelik 
 

FOLKLÓRISMERET 

 
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 

ünnepi rìtusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világìtson rá a hagyomány 

folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a 

jeles  napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 

hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátìtott ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segìtséget. 
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Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, 

a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– 
és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 
 
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése 
Gyerekszületés, gyermekkor 
– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 
– Komatál hagyománya 
– Keresztelő 
– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 
– Az anya avatása 
– Munkára nevelés, gyermekmunka 
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 
– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, kalákamunkák/ 
– A játszó helyszìne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 
– A tánc tanulása 
– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 
– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 
Az évkör ünnepei gyermekszemmel 
– Szent Miklós napja 
– Jézus születésének története 
– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 
– Szent Balázs napja, Balázsjárás 
– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 
– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 
– Pünkösdi királynéjárás 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles 

eseményeit, játék– és táncalkalmait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

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

 
Fejlesztési feladatok 
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– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 

és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyìtése, bővìtése 
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 

rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 
– Munkavégzés a serdülő korban 
– Legényavatás, leányavatás 
– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok szìnterei 
– Szokásjogok a paraszti társadalomban 
– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 
– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 
– Lakodalmi előkészületek 
– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 
– Lakodalmi szokások, rìtusok 
Legények és lányok játék– és táncalkalmai 
– A fonó helyszìne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 
– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckìséret) 
– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 
– Bálok időpontja, helyszìne, bálrendezés 
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 
– Luca kettős alakja 
– Betlehemezés 
– Farsangi szokások 
– A nagyhét eseményei 
– A húsvéti tojás jelentése és dìszìtésének különböző technikái 
– Pünkösdi királyválasztás 
– Májusfaállìtás 
– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet 

jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 

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

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 

valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
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Tananyag 
 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyìtése, bővìtése 
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles 

napok és ünnepi szokások megismertetése 
Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 
– Paraszti munka, munkaszervezés 
– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 
– Előjelek, jóslások, hiedelmek 
– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 
– Virrasztás, temetés, siratás 
– A halotti tor 
– Fejfák, keresztek 
– Mindenszentek napja 
– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 
A házasok táncalkalmai 
– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 
– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 
– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 
– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 
Felnőttek az évkör ünnepein 
– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 
– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 
– Szent György napja 
– Virágvasárnap 
– A húsvéti ételek jelképrendszere 
– Fehérvasárnap 
– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 
– Szent István napja, új kenyér ünnepe 
– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
– Szent Mihály napja 
– Dömötör napja, Vendel napja 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor 

jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

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

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása 
– A tananyagban meghatározott régi– és új stìlusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 

elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 

valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
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– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 
 
Táncfolklorisztika 
 
A régi táncréteg jellemzői 
Körtáncok 
– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 
– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 
1383 
Eszközös pásztortáncok 
– Kanásztánc, pásztortánc 
– Pásztorbotoló, cigánybotoló 
Ugrós–legényes tánctípus 
– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 
– Erdélyi legényes táncok 
Küzdő karakterű páros táncok 
Forgós–forgatós páros táncok 
– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 
– Lassú tempójú páros táncok 
– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 
– Az új táncréteg jellemzői 
– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 
Verbunk 
– A szóló verbunk 
– Szabályozott szerkezetű verbunkok 
Csárdás 
– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 
– Körcsárdás, hármas csárdás 
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 
– Dunai dialektus 
– Tiszai dialektus 
– Erdélyi dialektus 
A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 
Követelmények 
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctìpusokat, a főbb jellemzőiket, a 

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

betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok 

vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb 

elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, 

funkcióit 
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A tanuló legyen képes 
 
A rìtuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, 

a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére 
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megìtélésére, értékeinek elfogadására 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Folklórismeret 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 
A vizsga tartalma 
– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállìtott folklórismereti 

témakörökből áll 
– Az ìrásbeli vizsga feladatlapja különböző tìpusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Témakörök 
Jeles napok 
Munkavégző ünnepek 
Az emberélet fordulói 
Táncdialektusok 
A régi és új táncréteg tánctìpusai 
 
A vizsga értékelése 
 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javìtókulcs szerint javìtják és pontozzák 
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Video vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
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TÁNCTÖRTÉNET 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősìtéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 

érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 

hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közìzlés 

fejlesztéséhez 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során a komplex látásmód 
kialakìtása és fejlesztése. 
– Stìlusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 
– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátìtására valamint a saját tapasztalatainak gyarapìtására ösztönözze a tanulót 
 
Tananyag 
 
Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 
Az őskor táncélete: vallási szertartások, rìtusok, ábrázoló táncok 
Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 
A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 
A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 
A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 
A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 
A jezsuita szìnházak szerepe a szìnpadi tánc történetében 
A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 
A romantika hatása Európa táncéletére 
A reformkori magyar „szìnpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszìnek és események 

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

betöltött eseményeket, helyszìneket, műveket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve 

önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
 
10. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
 
– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 
lehetőségeinek felismertetése 
– A táncházmozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 
– Az egyéni látásmód, stìlusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység 

nyitottság, befogadó készség fejlesztése 
– A kulturált szórakozás igényének kialakìtása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 
Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás fajtáinak 

esztétikája 
A XX. század elejének táncművészeti újìtásai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 
A XX. századi magyar mozdulatművészet megújìtói 
A szìnpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 
Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszìnház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai 
Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi 

László) 
A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 
A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a szìnpadi táncművészetben 
A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segìtséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a 

szìnpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncházmozgalom 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 elkülönìtésére, a terminológia helyes 

használatára 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
 
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

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

műveiket, a szìnpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncházmozgalom 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 elkülönìtésére, a terminológia helyes használatára 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tánctörténet 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállìtott tánctörténet témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
Hazánk jeles alkotói és műveik 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javìtókulcs szerint javìtják és pontozzák 
– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
Szóbeli vizsga 
– A tananyagtartalom elsajátìtásának mértéke 
– Az összefüggések ismerete 
– A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
Video vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

 
A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanìtásának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátìtott zenei ismeretek kibővìtésével 

járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, 



 

 

201 

 

összefüggéseire. Világìtson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson 

élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, zenekarokról. 

Segìtse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az összefüggések 

felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segìtse elő a népi 

éneklési technika elsajátìtását. A közösségi éneklés élménye és hangulata erősìtse az összetartozás 

érzését. A tantárgy tanìtása során a gyakorlati megközelìtés, az élményszerzés dominál, amelynek 

eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 
– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 
– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 
 
Tananyag 
Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 
D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A választott dallamok csoportos megszólaltatása 
Népi hangszerek: idiofon hangszerek 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, a 

ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 
– A népi éneklési technika kialakìtása 
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 
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– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamìvek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósìtása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, 

bővìtése 
– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátìtása, 

fejlesztése 
– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 
A dudaritmus 
A kanásztánc ritmus 
5–6 hangterjedelmű dallamok 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 
Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 
Népi hangszerek: duda 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósìtása 
– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósìtása 
– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszìn fejlesztése 
– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátìtása 
– A népi éneklési technika fejlesztése 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A nyújtott és éles ritmus 
A 4/4–es zenei lüktetés 
A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 
Népi hangszerek: tekerő, klarinét 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

szabályainak tudatosìtása 
– A magabiztos dalkezdés elsajátìtása 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 
– A népi éneklési technika fejlesztése. 
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszìn kialakìtása, a 

hangterjedelem növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A nyújtott és éles ritmus 
A 4/4–es lüktetés 
A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
A giusto előadásmód 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 
A dallamhangszerek, kìsérő hangszerek, játékmód 
Az esztam és dűvő kìséret 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kìséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos, 

egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A zenei egységek érzékelésének elősegìtése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 
– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és alkalmazása 
– A kìséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 
– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 



 

 

204 

 

– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 
– A magabiztos dalkezdés elsajátìtása 
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika kialakìtása, 

a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A periódus, zárlat, félzárlat 
A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura 
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctìpusok szerint 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, a 

periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kìséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kìséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctìpus hallás utáni felismerésére és azonosìtására 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stìlusjegyeinek megismertetése 
– A dallam dìszìtéstechnika fejlesztése 
– Az ismeretek szintetizálásának elősegìtése 
– A hangszeres népzene és a tánctìpusok összefüggéseinek feltárása 
– A stìlusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a dìszìtéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 
– A vizsgahelyzetre való felkészìtés 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A szinkópa 
Az aszimmetrikus zenei lüktetés 
Az 5/8–os lüktetésrend 
A periódus, a pontszerkezet 
A parlando, rubato és a giusto előadásmód 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctìpusok szerint 
Zenefelismerés 
 
Követelmények 
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A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető 

ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a 

kìséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kìséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctìpus hallás utáni felismerésére, azonosìtására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a 

tananyag összefüggéseinek felismerésére. 
 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A zenei stìlusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stìlusjegyeinek felismertetése 
– A kìséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosìtása 
– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosìtása 
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsìtése 
– A stìlusismeret, az éneklési készség, a dìszìtéstechnika, az előadásmód fejlesztése 
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok dìszìtésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
 
Tananyag 
A „jaj–nóták” jellemzői 
Az aszimmetrikus lüktetés 
Az erdélyi éneklési stìlus és dìszìtéstechnika 
Táncszók, csujogatások 
Az periódus és a tánc összefüggései 
A sánta dűvő kìséret 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 
 
Követelmények 
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, dìszìtése, 

a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 
A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, a 
táncdallamok és tánctìpus és kìséretmódok felismerésére 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A zenei stìlusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stìlusjegyeinek felismertetése 
– A kìséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosìtása 
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– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakìtása 
– A szólóéneklés közönség előtti megvalósìtása 
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 
– A táji dialektusokra jellemző hangszìn technikájának elsajátìtása 
– A stìlusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a dìszìtéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok dìszìtésmódjainak 
megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
 
Tananyag 
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Az erdélyi éneklési stìlus és dìszìtéstechnika 
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 
A siratók és keservesek jellemzői 
Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a dìszìtéseket, a táncszókat, azok gyakorlati 

alkalmazását 
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctìpus felismerésére 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 
– Egyéni előadói képességek fejlesztése 
– A zenei stìlusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stìlusjegyeinek felismertetése 
– A kìséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosìtása 
– A táji dialektusokra jellemző hangszìn technikájának elsajátìtása 
– A stìlusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a dìszìtéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok dìszìtésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
 
Tananyag 
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 
Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 

koboz, dob 
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, dìszìtését, a táncszókat, azok gyakorlati 

alkalmazását 
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekìsérettel együtt énekelni, a 

hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 
tánctìpus felismerésére és azonosìtására, a csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stìlusjegyeinek, 

a dìszìtési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése 
– A hangszeres népzene és a tánctìpusok összefüggéseinek felismertetése 
– A stìlusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a dìszìtéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 
 
Tananyag 
A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 
A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 
A tanult éneklési technikák gyakorlása 
Hangszerfelismerés 
Tánczene felismerés (tájegység, tìpus) 
Az adatközlők életútja 
Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység 

jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit és 

összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők 

életútját 
A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult dìszìtési technikák 

alkalmazására, alkalmazkodni a csoport 
hangszìnéhez, hangmagasságához, a tanult hangszerek, kìséretmódok felismerésére 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla, vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Video vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 
 



 

 

208 

 

TÁNCJELÍRÁS –OLVASÁS 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli 

(dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakìtásához, a magyar néptánc 

táncjelìrással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motìvumok, motìvumsorok 

lejegyzéséhez. 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek 
feltárása 
– A mozdulattìpusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettìpusok fogalmának értelmezése 
– A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelìrás alapfogalmainak (vonalrendszer, irányok) 

rögzìtése, a tanult mozdulat– és helyzettìpusok jelölési rendszerének megismertetése 
– A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 
 
Tananyag 
A tánc tagolódása: fázis, motìvum, motìvumfűzés 
A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok összefüggései 
A táncjelìrás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 
A mozdulat tìpusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 
A helyzet tìpusai (testpozìció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, térben, 

helyen) és jelölésük 
A táncjelìrásban használt kiegészìtő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 

lábmozdulatok, kis térdhajlìtás, feszìtés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozìciójelek, forgatás jele) 

és alkalmazásuk 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettìpusokat, a 

táncjelìrás vonalrendszerét és jeleit 
A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok egzakt 

módon való meghatározására, a motìvumok ritmusának pontos eltapsolására, a motìvumokban 

szereplő mozdulattìpusok felismerésére, az egyszerű motìvumok, folyamatok pontos leolvasására 

és előadására 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A további mozdulattìpusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 
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– A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészìtő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–eszköz 

viszonyának rögzìtése 
– A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelìrással 
– A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és dinamikai 

érzék, a testtudat fejlesztése 
 
Tananyag 
A mozdulat további tìpusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 
Kiegészìtő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 
Táncjelìrásnál használt kiegészìtő jelek (testrészek, ìzületek) jelölése és olvasása 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattìpusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 
A tanuló legyen képes a különböző tánctìpusok motìvumainak helyes leolvasására, stìlusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motìvumok pontos interpretálására, egy motìvumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla, vagy flipchart 
Video vagy DVD lejátszó, televìzió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Kézikönyvek, lexikonok 
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IV. Képző és iparművészeti ág 

 

Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás alapvető célrendszere és funkciói 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

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

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük 

használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális 

információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és 

önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás 

kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a 

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

és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, 

valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, 

elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 
 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek 

iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a 

tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 
életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a 

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

ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik 

vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, 

a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit 

megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 
 

Általános célok 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás 

kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A 

tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének gyakorlatára. 
 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek 

iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a 
vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a 

tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 

képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók 
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képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle 

szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
 
A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 
kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt 

értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a 

tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 
 
Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamán részt vevő növendékek számára a META Mesterek 
és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja Az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja alapján különösen a következő cél- és feladatrendszert 
határozza meg: 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. 
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi 

kifejezőeszközök alkalmazására. 
Készítse fel a tanulót 
a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 
a vizuális információk, közlemények megértésére, 
a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 
tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 
a kifejezési eljárások használatára, 
élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 
a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 
a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 
a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 
tervezésre, konstruálásra, 
a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 
eszközhasználatra, anyagalakításra, 
a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 
tárgykészítésre, környezetformálásra, 
a kézműves tevékenységek gyakorlására, 
a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 
a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 
a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 
a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 
a műelemzési eljárások alkalmazására. 
Tegye lehetővé 
a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 
Alakítsa ki a tanulóban 
az esztétikum iránti igényt, 
az esztétikai élményképességet, 
az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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Általános fejlesztési célok és követelmények 

A META Mesterek és Tanítványok Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakán Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja által meghatározott 

követelményrendszer alapján a konkrét követelmények különösen: 

A növendék az alapfok végén ismerje 

a rajz–festés–mintázás alapelemeit 
a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét 
a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit 
a plasztikai, rajzi, festészeti, kézműves és kerámiai technikák alkalmazásának módjait 
a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában 
Legyen képes 
a látványt értelmezni 
a kompozíciós ismereteket alkalmazni 
a síkban és térben alkotásokat létrehozni 
a művészettörténet nagy korszakait ismerni 
A növendék a továbbképző végén ismerje 
a vizuális nyelv kifejezőeszközeit 
azok jel, - és jelentésrendszerét 
a sík és térábrázolás szabályrendszerét 
az ábrázoló geometria alapelemeit 
a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás eljárásait 
a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit 
az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit 
a művészettörténet nagy korszakait 
Legyen képes 
a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására 
a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására 
sík, - és térbeli művek létrehozására 
konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére 
a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári 

segítséggel) 
a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni 
 
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  
tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 

tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 

amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 
feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 

elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  
alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 
komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 

feladatsorokban, projektekben, 
kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás, 

szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 
interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a 

kooperációt és innovációt, 
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tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 

korrektúra megvalósulása révén,  
szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
 

Az alapfokú képző- és iparaművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegìtse a tanulókat a külvilág tudatos 

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

tudatosìtásához. A tanulók belső világának gazdagìtása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük 

használni és hasznosìtani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális 

információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és 

önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, ìzlés, erkölcsi fogékonyság – alakìtására, a látás 

kiművelésére és tudatosìtására. A követelmény és tantervi program bővìti a képi műveltséget, a 

képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészìtő 

és környezetalakìtó tevékenységek gyakorlata finomìtja a kézügyességet, technikai érzékenységet, 

valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, 

elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenìtésének képességét is. 
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek 

iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosìtja a különböző 

művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegìti 
a tanulók személyiségfejlődését és biztosìtja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 

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

klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre épìtve gyarapìtja 

ismereteiket, s alakìtja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik 

vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, 

a művészi kommunikáció megjelenìtési módjait. 
A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segìtsen a 

hagyománytisztelet megteremtésében. 
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai: 
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 

tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 

amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 

elősegìti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését, 
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosìt a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 

feladatsorokban, projektekben, 
– kreatìv cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kìsérletező kedv, bátorság, lényeglátás, 

szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosìtás, 
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, 

a kooperációt és innovációt, 
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– tanulók önkifejezési készségének kialakìtása és mélyìtése a személyre szabott feladatok, egyéni 

korrektúra megvalósulása révén, 
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
 

A képzés struktúrája 

 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (3. alapfokú évfolyamig) 
4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak 
Szobrászat és kerámia tanszak 
Fotó és film tanszak 
 
 
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelezően választható tantárgyak: 
Fotó és film műhelygyakorlat 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 
 
Választható tantárgyak: 
Művészettörténet 
Népművészet 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, 

egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 

Sokszìnű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák 

megismerése segìti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség 

értékeinek továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 

bővìtése, a művészi kifejezési formanyelv kialakìtása, gazdagìtása, változatos kreatìv 

feladatsorokon keresztül. 
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátìtását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészìti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
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A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, 

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátìtását. A tanuló a helyi lehetőségektől 

függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ. 
 
Óraterv 

 
 

 
 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, mìg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesìtéséhez szükséges időre 

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

átcsoportosìtható. 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam – az első számjegy az előképző, a 

második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 

jelentik). 
A képző– és iparművészeti oktatás, kötelezően előìrt tantárgyainak és óraszámainak 

figyelembevétele mellett, a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok tanìtási óráin részt vehet. 
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 
Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segìtik. 
Olyan tulajdonság–együttest alakìtanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való 

rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, 
a probléma megoldást. 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
Szakmai kompetenciák 
A környezet által közvetìtett üzenetek befogadása 
A környezet által közvetìtett üzenetek értelmezése 
Tervezési készség 
Alkotói magatartás 
Kreativitás 
Vizuális gondolkodás 
Vizuális kifejezőkészség 
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség 
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Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység 
Véleményformálási képesség 
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség 
Önállóság 
Önkifejezés 
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kìsérletező kedv 
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
Segìtőkészség 
Módszerkompetenciák: 
1491 
Figyelemösszpontosìtás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 
Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, –megoldás 
Tervezési készség 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 
 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 



 

 

218 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható legyen a tanuló 

felkészültsége és gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 
– Műhelygyakorlat 
– Vizuális alkotó gyakorlat 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 
– Művészettörténet 
– Népművészet 
A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga ìrásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a 

tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosìt, valamint amely 

esetében a tanuló a tantárgy tanìtásának utolsó évfolyamán az előìrt tantárgyi követelményeknek 

eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 
egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhìvásban meghatározott teljesìtményi 

szintet teljesìtette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyìtvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat 

főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön–

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

számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső 

eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előìrt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 
javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette. 
 

FŐTÁRGY 

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel 

való játékos ismerkedésen keresztül a pozitìv lelki tulajdonságok gyarapìtása, az esztétikai 

érzékenység, a nyitottság kialakìtása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 

játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 
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Előképző évfolyamok 

 
1–2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, 

plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése. 
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése. 
– A hagyományok élményszerű megismertetése. 
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakìtása: 
– Az arányok, szìnek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken 

keresztül. 
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése. 
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátìttatása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 

Kreatìv munkára és gondolkodásra nevelés. 
 
Tananyag 
Feladatcsoportok 
Érzékszervi tapasztalások 
– Szìnek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenìtése 
Vonal, forma 
– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 
– A forma gazdasága 
– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 
Felületek 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosìtásával 
– Felületképzési játékok sìkban és plasztikában változatos anyagokkal 
Méretek és arányok 
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, 

kövér) 
– Játékos arányváltó feladatok 
A színek világa 
– A szìnek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 
– Szìnkeverési játékok 
Téri élmények 
– A sìk és a tér megtapasztalása 
– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 
– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenìtése 
Idő élmények 
– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 
– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készìtése 
– Egyszerű animációs játékok 
Mese és valóság 
– A mesebeli világok, lények, történések sìkban és plasztikában 
– Környezetünk formái, szereplői sìk és plasztikus formában 
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Tárgykészítés 
– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papìrhajtogatások, papìrdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 
– Hagyománytárgyak készìtése 
 

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

 
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatìv személyiségjegyeinek előhìvása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segìtése, a 
pozitìv lelki tulajdonságok megerősìtése a képi emlékezet és képzelet gazdagìtásával, a vizuális 

gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó 

készség kialakìtásával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 

változatos alkotó folyamatok biztosìtása, melyeklehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatìv 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 

kialakìtják a formák, szìnek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 

változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök 

és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktìv 

beépìtése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi szabályok 

betartatása. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
– Az alapvető képzőművészeti technikák segìtségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 

keresztül. 
– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakìtás megismertetése kép 

és tárgykészìtés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével. 
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A sìkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Kézműves és népművészeti technikák 
Mesék jellegzetes történetvezetése 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Mesék, kalandos történetek 
– Egyéni fantáziára épülő illusztratìv mesefeldolgozások 
– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 



 

 

221 

 

– Vonalrajzos kompozìciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával 

(ceruza, filctoll, zsìrkréta és vìzfesték) 
Színes világok megelevenítése 
– Kitalált történetek feldolgozása szìnes kompozìcióban 
– A szìnek hatása, érzelmi ereje 
– Szìnkontrasztok, szìnharmóniák (szìnes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
Plasztikus figurák 
– A szereplők megjelenìtése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, 

papìrmasé) 
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készìtése 
Megszemélyesìtés 
– Sìkfigurák kialakìtása (papìrtépés, ragasztás, kivágás, festés) 
– Álarcok, maszkok, készìtése (papìr, gipsz, agyag, papìrmasé) 
Mesék birodalma 
– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, 

tusrajz) 
– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, 

motìvumok segìtségével 
– Hangulati elemek megjelenìtése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 
Varázslatos tárgyak, különös eszközök 
– Edények, eszközök kialakìtása (agyagból, karcolt dìszìtéssel) 
– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készìtése 
– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, dìszìtési módok alkalmazása 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakìtása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
Figura és mozgás 
– A történet szereplőinek megjelenìtése ecsetvázlattal, szìnfoltokkal (álló–, guggoló, több–

kevesebb figura, árnyképek) 
– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenìtése egyszerű animációs eszközökkel 
– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenìtése 
Minta, jel, jelkép 
– A mintaképzés sìkbeli és plasztikus módjai 
– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készìtése különböző eszközökkel) 
– A törzsi művészet mintakincse, motìvumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 

karcolás agyagba) 
– Papìrkivágások – szimmetria, pozitìv–negatìv formák, ritmusok, sorminták 
– Fonások papìrcsìkokkal, szìnes fonalakkal, zsinórokkal 
– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 
– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készìtése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak) 
Időkerék – évszakváltások 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, szìneket, motìvumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
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Legyen képes: 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készìtésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővìtésére és sokszìnű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a 

kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül. 
– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 

mozgósìtása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 
– A környezet által közvetìtett üzenetek befogadtatása, értelmezése. 
– A tanuló egyéni, kreatìv személyiségjegyeinek előhìvása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segìtése. 
– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba 

illesztve 
A sìkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatìv 

használata 
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 
A formák, szìnek használatában való jártasság 
Kézműves és képzőművészeti technikák 
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 
A különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
– Elbeszélés vonalakkal 
– Hétköznapi történetek fő motìvumainak megjelenìtése 
– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozìciókban 
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készìtése az egyes jelenetek összeállìtásával 
A színek érzelmi ereje 
– Saját élmények feldolgozása szìnes kompozìciókban 
– Szìnkontrasztok, szìnharmóniák alkalmazása (szìnes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 
– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papìrmasé) 
– Agyagplasztikák, figurák készìtése, dìszìtésük földfestékkel 
Szabadon formálható anyag 
– Ünnepek régen és ma 
– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készìtése különféle anyagokból 
– Az ünnep dìszletei 
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Tér és idő feldolgozása 
– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenìtése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 
– Eseménynaptár – képsorozatok készìtése monokróm és szìnes technikákkal 
– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakìtása 
– A mi városunk – nagyméretű, szìnes kompozìciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenìtés 

papìr, papìrmasé és más anyagokkal) 
Minta, jel, jelkép 
– A mintaképzés sìkbeli és plasztikus módjai 
– A magyar népművészet mintakincse – motìvumgyűjtés 
– Fonások hánccsal, szìnes fonalakkal, zsinórokkal 
– Növények stilizált megjelenìtése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 
– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 

kapcsolódó körök) 
– Pecsét faragása, idolok, amulettek készìtése (agyag, gipsz) 
A tárgykészítés folyamata 
– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 
– Ünnepi jelkép megjelenìtése nemezen (tarsolyfedőlap) 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, dìszìtési módok alkalmazása 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakìtása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 
– Ékszerkészìtés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
Évszakváltás 
– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készìtése 
Megszemélyesìtés 
– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenìtése 
– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyìtása (ismétlődések, átìrások, fénymásolatok 

segìtségével) 
– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenìtése az arcábrázoláson keresztül 
– Maszkok, készìtése (papìr, gipsz, agyag, papìrmasé) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, szìneket, motìvumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
Legyen képes: 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készìtésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővìtésére és sokszìnű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
3. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
 
– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segìtése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  
– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatìv 

személyiségjegyeinek, pozitìv lelki tulajdonságainak 
előhìvása, megerősìtése. 
– A képi emlékezet és képzelet gazdagìtása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakìtása. 
– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktìv 

beépìtése. 
– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 
A sìkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 
Kézműves és népművészeti technikák 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Elbeszélés vonalakkal 
– Legendás történetek megjelenìtése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozìciókban 
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készìtése az egyes jelenetek összeállìtásával 
A színek érzelmi ereje 
– Természeti erők megelevenìtése szìnekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy 

szìnházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása szìnes kompozìcióban 
– Szìnkontrasztok, szìnharmóniák alkalmazása 
– A szìnek és alkalmazott technikák megjelenìtő és hangulatközvetìtő képessége (szìnes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 
– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 

dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papìrmasé) 
– Növények, termések formája, szerkezete, szìnei (szìnes ceruza, kréta, akvarell) 
Szabadon formálható anyag 
– Agyagedény formálása felrakással 
– Agyagplasztikák, állatfigurák készìtése, dìszìtésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 
– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 
Tér és idő feldolgozása 
– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenìtése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 
– Különböző kompozìciók készìtése spirál– és hullámmotìvum felhasználásával 
– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 
Minta, jel, jelkép 
– Életfa motìvum, varázslatos növények megjelenìtése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 
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– Papìrkivágások – szimmetria, pozitìv–negatìv formák, ritmusok, sorminták 
– A varrás, hìmzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratìv szerepük 
– Egyéni fantáziára épülő illusztratìv feldolgozások 
– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 
– A tűz, vìz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 
– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Szìnszimbólumok használata (papìrragasztás 

kivágott szìnes motìvumok kompozìcióba rendezésével) 
A tárgykészítés folyamata 
– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készìtése 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, dìszìtési módok alkalmazása 
– Állat alakú és antropomorf edény készìtése agyagból 
– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 
– Nemezfigura készìtése 
– Tárgykészìtés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakìtása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
– Ékszerkészìtés gyöngyfűzéssel 
Évszakváltás 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Megszemélyesìtés 
– Mozgatható bábfigurák készìtése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 
– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papìrkivágás, mozgatható 

elemek összeállìtása, festés) 
– Álarcok, maszkok, készìtése (papìr, gipsz, agyag, papìrmasé) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, szìneket, motìvumokat, 
– 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: 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 
– vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővìtésére és sokszìnű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosìtása, fejlesztése. 
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása. 
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– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alapjainak elsajátìttatása. 
– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővìtése. 
– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segìtése. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzìtése 
Sìkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 
A középkor művészettörténeti érdekességei 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stìlusjegyek, technikák 
A formák, szìnek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 
A tárgyalkotás, a tárgykészìtéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 
Hagyományos és új médiumok 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Történetszövés – történetábrázolás 
– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 

képregényszerűen elmesélve) 
– A kor hétköznapjainak megjelenìtése a megismert ábrázolási formák, stìlusjegyek felidézésével. 

A tervek nagyìtása, megfestése (képi, fotó, videó 
– vagy számìtógépes feldolgozások) 
Környezetábrázolás – hangulatteremtés 
– A környezet épìtett elemeinek rajza (homlokzatok) 
– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készìtése 

vegyes technikával 
– Makettkészìtés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 
Szìnharmóniák 
– A monokróm szìnhasználattól a komplementer szìnpárokig 
– Egy főszìnre hangolás, főszìn és elsődleges keverékszìnei 
– Tiszta szìnekből és szürkékből épìtkező képek 
Rész és egész 
– Papìrmozaik készìtése (ókori vagy bizánci minták alapján) 
– Üvegablakok 
– Rózsaablak – szìnes kép készìtése 
– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 
Képeskönyv 
– A mai életünk kódexe 
– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 
– A papìr tulajdonságai 
– Betűkép, iniciálé készìtése, szövegìrás (temperafestés, kézìrás vágott hegyű tollal) 
Mintakincs 
– Az adott korra jellemző minták, dìszìtések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyìtása, új kontextusba helyezése (vìzfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben – páros munka) 
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– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motìvumok, növények, felhasználásával 

(akvarell ceruza, vìzfestékek, sablonok) 
Plasztika 
– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 

purhabból) 
– Vìzköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 
– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 
Öltözéktervezés 
– Sisak készìtése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 
– A szìn– és az anyagválasztás szerepe (papìr, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 
Arcképtár 
– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 
– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatìv folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzìtésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sìk és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– szìntani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készìtésére, 
– kompozìciós 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 bővìtésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 

tevékenységek iránti érdeklődés megerősìtése. 
– A látás és a látványértelmező képesség pontosìtása, fejlesztése. 
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének 

bővìtése. 
– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stìlusérzék megalapozása. 
Tananyag 
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Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 
Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stìlusjegyek, technikák 
A formai, szìntani alapismeretek 
A tárgyalkotás, a tárgykészìtéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 
Hagyományos és új médiumok 
Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Történetábrázolás 
– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle szìnes eszközökkel vagy 

képregényszerűen elmesélve) 
– A kor ünnepeinek megjelenìtése a megismert ábrázolási formák, stìlusjegyek felidézésével (képi, 

fotó, videó vagy számìtógépes feldolgozások) 
Tornyok, várak, paloták 
– Épületábrázolás tusrajzzal 
– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
– Makettkészìtés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 
Szìnharmóniák 
– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak szìnfoltokkal festve – hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kìsérletek a számìtógépes grafikai 

programok használatával) 
– Telt és tört szìnek, komplementer szìnek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, 

kevert eljárással) 
Környezetábrázolás – kép és valóság 
– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 
– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 
– A vonalperspektìva, levegő és szìnperspektìva felfedezése 
– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 
– Öltözéktervezés 
– A szìn– és az anyagválasztás szerepe 
– Fejfedők (bohócsipka) készìtése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papìr és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
Képeskönyv 
– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 
– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 
– Magyarázó rajz, részletek és leìrások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 

kézìrás vágott hegyű tollal) 
Mintakincs 
– A korra jellemző textilminták, dìszìtések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyìtása, új kontextusba helyezése (vìzfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben– páros munka) 
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– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motìvumok, növények felhasználásával (akvarell 

ceruza, vìzfestékek, sablonok,) 
– Egyszerű dìszìtőelemek szimmetrikus, pozitìv–negatìv formákká, ritmussá rendezése 
– Természetes formák redukálása, egyszerűsìtése, stilizálása, szìn– és forma–variációk létrehozása 

(papìrmetszet létrehozása) 
Arcképtár 
– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállìtása nagyméretű kartonra (saját, választott 

figurákkal) 
– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera) 
Fény– árnyék jelenségek 
– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 
– Vázlatok készìtése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 
– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágìtással (közös, csoportos alkotás) 
– Fényképek, videó készìtése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatìv folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzìtésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sìk és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– szìntani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készìtésére, 
– kompozìciós 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 bővìtésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval. 
– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése. 
– A stìlus– és arányérzék továbbfejlesztése. 
– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség fejlesztése. 
– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozìció, a szìn és az előadásmód finomìtása. 
– A képi műveltség bővìtése. 



 

 

230 

 

 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 
A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stìlusjegyek, technikák 
A stìluskorszakra jellemző előadásmódok 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Történetábrázolás 
– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle szìnes 

eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 
– Groteszk, vìgjátéki történetelemek illusztratìv feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stìlusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számìtógépes feldolgozások) 
Tornyok, várak, paloták 
– Épületek belseje, bútorai 
– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú 

anyagokkal, tussal, páccal) 
Szìnharmóniák 
– Öltözetek pasztellszìnekkel (gyűjtés elektronikus formában, kìsérletek a számìtógépes grafikai 

programok használatával) 
– Szìnhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 
Öltözék 
– Legyező és maszk készìtése a működés és a méretek figyelembe vétele 
– A szìn– és az anyagválasztás szerepe (papìr, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 
Kép és valóság 
– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 
– A perspektìva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 
– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és messzire 

távolodva (grafit, szén, pittkréta) 
Mintakincs 
– Épületdìszìtések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyìtása, új kontextusba helyezése (vìzfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben – páros munka) 
– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motìvumok, növények, csiga, kagylómotìvumok 

felhasználásával (akvarell ceruza, vìzfestékek, sablonok) 
Arcképtár 
– Arcképek dìszes keretben 
– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 
A tárgyak egyedi vonásai 
– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk 

körében 
– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözőségeik felfedezése (ceruza, vìzfesték) 
A tárgyak összhangja 
– Hangszerek 
– Klasszikus és saját megoldások 
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– Csendélet, drapériák, hangszerek beállìtásával (összefogott kompozìciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 
Vizsgamunka készítése 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatìv folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzìtésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sìk és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– szìntani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készìtésére, 
– kompozìciós 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 bővìtésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészìtés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 

tárgyait, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
– az alkotói munka végigvitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motìvumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– szìntani ismereteinek felhasználására, 
– kompozìciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészìtésére, 
– a művészettörténeti korok, stìlusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– vizsgamunka bemutatása 15 perc 
– helyszìni feladat megoldása 105 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészìtő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 

vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósìtott 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, tárgyegyüttes, 
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 
– szobor, térkonstrukció és variációi. 
B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett kész kép vagy tárgy. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal 

és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, 
– festészeti, grafikai alkotás, 
– szobor, térkonstrukció 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– a kìsérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozìciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szìn, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Felkészìtés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására. 
– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomìtása. 
– A konstruáló, plasztikai és a sìkművészeti technikák készségszintű elsajátìttatása. 
– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakìtása, a látás kiművelése és 

tudatosìtása. 
– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátìttatása. 
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Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 

megismerése 
A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 
A vizuális információk megértésére, átìrására, felhasználására 
A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készìtésére 
A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 
A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 
A sűrìtés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
A beállìtás 
– A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 
– A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, szìnes munkák) 
A szerkezettől a formáig 
– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 
– Drapéria mozgásban. Fotók készìtése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 
– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Frìz mintázása, gipszfaragás drapériamotìvum után, 

gipszöntések 
A térről – sìkban 
– Rajzolt és festett belső terek – a perspektìva törvényei szerint 
– Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 
– A formák változatos megjelenìtése. Szerkezeti kiemelések 
– A perspektìva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 
– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, szìnespapìr–kollázs és grafikai lapok, linó–, papìrmetszet) 
Rajzi – plasztikai előtanulmányok 
– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készìtése (nagyìtás és kicsinyìtés rajz segìtségével) 
– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satìrozott rajz és foltképzés, vonalhálós 

rajzolás, faktúrák megjelenìtése 
– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
– Fotóhitelességű és expresszìv feldolgozások 
A térről – térben 
– A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készìtése 

mintázással) 
– Agyagszobor, agyag plakett készìtése a formaépìtés, arányok térbeliség pozitìv–negatìv formák 

megjelenìtésével 
Ábrázolás és szerkesztés 
– A perspektìva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 
– Gyakorlatok a kétpontos perspektìva, a kavallier axonometria megismerésére 
– Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 
Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben 
(csomagolópapìr, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 
– A méretváltásból adódó kompozìciós problémák elemzése 
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Portré 
– Önarckép készìtése fénykép és tükör segìtségével 
– Az elkészült munkák összehasonlìtása, elemzése 
– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 
– A szìnek keverése 
Szokatlan megjelenés 
– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársìtásokkal 
– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 
– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzìtásokkal 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozìció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető szìntani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy hìres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előìrásokat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motìvumok feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– kompozìciós 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 perspektìva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készìteni. 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák ábrázolása a 

perspektìva és az anatómia és szabályai szerint. 
– Különféle illusztrációk készìtése. 
– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 
Tónusos ábrázolás 
A természeti formák átìrása 
Az anyagszerűség ábrázolása 
A tér különböző léptékű megjelenìtése 
A konstruktivizmusra jellemző stìlusjegyek, technikák 
Anatómiai ismeretek 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
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Feladatcsoportok 
A beállìtás 
– Tárgyak, térelemek a szabadban 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, 
szìnes munkák) 
A beállìtás átformálása 
– A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átìrása más anyagokkal, technikákkal, különböző 

művészeti stìlusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stìlusgyakorlatok) 
A szerkezettől a formáig 
– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza, 

pittkréta, szén) 
– Koponya és változó környezete. Fotók készìtése és azok megfestése 
– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 
A térről – sìkban 
– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektìva törvényei szerint 
– A felületek és formák változatos megjelenìtése. Kiemelések 
– A perspektìva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, szìnfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz 

– szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 
– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, szìnespapìr–kollázs és grafikai lapok, linó–, papìrmetszet 

formájában 
Rajzi – plasztikai előtanulmányok 
– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készìtése (nagyìtás és kicsinyìtés rajz segìtségével) 
– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satìrozott rajz és foltképzés, vonalhálós 

rajzolás, faktúrák megjelenìtése 
– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
– Fotóhitelességű és expresszìv feldolgozások 
A térről – térben 
– Termések titokzatos szerkezete, pozitìv–negatìv formái 
– A természeti formák szerepe a formatervezésben 
– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 
– Formakövető vonal: a plaszticitás 
– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 
Ábrázolás és szerkesztés 
– A perspektìva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 
– Művészettörténeti példák tanulmányozása 
– Gyakorlatok a perspektìva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 
Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktìv tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapìr, A/0 

rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 
– A méretváltásból adódó kompozìciós problémák elemzése 
Portré 
– Rajzok élő modell után 
– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágìtási feladatok 
– Fej rekonstrukció koponya alapján 
– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesìtése 
– A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 
– Portré. Plasztikus megjelenìtések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 
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Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozìció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető szìntani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy hìres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előìrásokat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motìvumok feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– kompozìciós 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 perspektìva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készìteni. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosìtása, az önkifejezés eszköztárának gazdagìtása. 
– Az esztétikus környezet iránti igény kialakìtása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt 

alakìtani, formálni, megőrizni. 
– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakìtása, elmélyìtése. 
– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakìtása. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A környezet– és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészìtés hagyományai 
A plein air festészet legismertebb alakjai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
– Alakrajz 
– Csontváz rajza 
– Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 
– Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 
– Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakìtásával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 
Átváltozások 
– A modell után elkészìtett munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 
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– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzìtása 
– Új beállìtások új nézőpontokkal 
Bábfigura 
– Wayang–báb készìtése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakìtása, a bábu összeszerelése 
– A bábu hangja és beszéde, játéktere 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
– Gyűjtés a különböző stìlusú figuraábrázolások körében 
– Másolatok készìtése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal 

(belerajzolások, átfestések, stìlusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 
A természetben 
– Vázlatok és festmények készìtése a természetben 
– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavìrozott tus, aquarell és a gouache) 
– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakìtása 
Karakterkeresés 
– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 
– Karikatúrák és illusztratìv képek készìtése modell alapján, vonalas és szìnes képek. Önarcképek 
– Az elkészìtett rajzok alapján végletes torzìtások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 
– Portré vázlatok készìtése, 1:1 portré mintázása 
Népművészet és természet 
– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 
– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hìmzés, faragás, szövés, fonás) 
– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 
Érzelmi hatások 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–feloldó) 
– Érzelmi állapotok szìnben való kifejezése 
– A szìnek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 
– Realisztikus és absztrakt megközelìtés 
Emlékmás 
– Rövid portréfilm készìtése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, műveiről, 

személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 
– Forgatókönyv, fotódokumentáció 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozìció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető szìntani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy hìres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előìrásokat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motìvumok feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– kompozìciós ismereteinek alkalmazására, 
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– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektìva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készìteni. 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson keresztül. 
– A látványértelmező képesség tudatosìtása, a figura és környezetének kialakìtásával. 
– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyìtése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan nehezedő 

feladatok mentén. 
– Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 
A környezet– és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészìtés hagyományai 
A plein air festészet legismertebb alakjai 
A nonfiguratìv ábrázolás eszköztára 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
Feladatcsoportok 
Alakrajz 
– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai 

(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 
Figura a térben 
– Figura épìtett térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 
– Plein air és embercsoport rajza 
Átváltozások 
– Ülő, fekvő figura rajza 
– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 
– A kompozìciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborìtó változatok létrehozása 
Bábfigura 
– Marionett báb készìtése vegyes anyaghasználattal 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakìtása, a bábu összeszerelése 
– A bábu mozgathatósága, játéktere 
Szìn–tér 
– Szìnes vázlatok készìtése a szìnpadi tér szìndinamikai megoldásához 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
– Gyűjtés a különböző stìlusú figuraábrázolások körében 
– Montázsok, anakronisztikus részletek beépìtése a műalkotásokba 
– Stìluskeresés 
– Karakterkeresés 
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– A teljes figura, mint karakter. Karikatúrák és krokik készìtése modell alapján, vonalas rajzok, 

szoborvázlatok készìtése 
Érzelmi hatások 
– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratìv képsorozatokban 
– Kollázs grafikai kiegészìtéssel 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelìd, haragos – vidám) 
– Érzelmi állapotok kifejezése szìnekkel 
Emlékmás 
– Gyerekkori történet 
– Videofelvétel készìtésére alkalmas szìnes figurák és dìszlet jellegű tér megalkotása (papìr, gipsz, 

faszerkezet). Csoportos feladat 
– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészìtése 
Vizsgamunka készítése 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 
– a tervezéstől a megvalósìtásig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatìv folyamat részeit, 
– a sìk– 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 kompozìció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető szìntani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy hìres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előìrásokat. 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motìvumok feldolgozásra, vázlatok készìtésére, átìrásra, 
– kompozìciós 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 perspektìva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készìteni. 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
– a sìk– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
– pontos arányokat és karaktereket rögzìtő rajzok, plasztikák készìtési módszereit, 
– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előìrásokat. 
A tanuló legyen képes: 
– eligazodni a művészettörténet korstìlusai között, 
– az adott témák önálló feldolgozására, 
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– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenìtésére, 
– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 
– helyszíni feladat megoldása 180 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészìtőképessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 

vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósìtott 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján, szabadon 

választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, tárgyegyüttes, 
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 
– szobor, térkonstrukció és variációi 
B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett kész kép vagy tárgy. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal 

és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy, 
– festészeti, grafikai alkotás, 
– szobor, térkonstrukció 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– sìk és térbeli ábrázolási képesség, 
– a kìsérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozìciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szìn, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
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Munkaasztalok, székek 
Tároló polcok, szekrények, dobozok 
Vizes blokk 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Rajzbakok 
Festő állványok 
Mintázó állványok 
Kéziszerszámok 
Rajztechnikai eszközök 
Rajz–, festő és mintázó eszközök (szìnes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, 

vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 
Számìtógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 
Fényképező, filmfelvevő eszközök 
Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 
Munkabiztonsági berendezések 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegìteni a tanulókat az önálló, kreatìv 

tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészìteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakìtása. 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése. 
– A vonallal, szìnnel, felülettel, dìszìtménnyel, kompozìcióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 

gazdagìtása. 
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatìv gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal megjelenési formái 
A szìn szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
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A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
Részlet és nagyìtás 
A dìszìtés sajátosságai 
A nyomhagyás egyszerű technikái 
Kompozìciós alapismeretek 
Az illusztratìv ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A vonal 
– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 
– A vonal mint mozgásnyom 
– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 
A szín 
– Szìn és mozgás 
– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 

szìnekkel 
– Mozdulatok, mozdulatsorok szìnes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles 

ecsettel 
– Szìnek és élmények közti asszociatìv kapcsolat 
– Érzelmek, hangulatok megjelenìtése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

szìnfoltokkal 
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása szìnekkel szokatlan formájú felületeken 
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenìtése szìnek segìtségével 
Felület és forma 
– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 
– Játékos forma– és felületalakìtási kìsérletek 
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 
Felület és textúra 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 
– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 
– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 
csoportosìtásaik 
– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 
– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 
– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenìtése, tapintási napló, térkép készìtése 
Minta a környezetben 
– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyìtása, új kontextusba helyezése 
Díszítés, díszítmények 
– Lapok felületek dìszìtése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motìvumokkal 
Nyomhagyás 
– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 
– Az elkészìtett nyomatok kiegészìtése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratìv alkotássá 

tussal, filctollal, festékkel 
Kompozíció 
– Képi elemek rendezése 
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– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozìciók összeállìtása monokróm festéssel, 

kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 
Képalkotás 
– Illusztrációk készìtése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratìv megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal (grafit, toll, kréta, vìzfesték, kollázs) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a vonal megjelenési formáit, 
– a szìn szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
– a dìszìtés sajátosságait, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
– a kompozìciós alapismereteket, 
– az illusztratìv ábrázolás alapjait. 
Legyen képes: 
– mozgásnyomok vonallal történő rögzìtésére, 
– az érzelmek vonallal, szìnnel történő ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése. 
– A vonallal, szìnnel, felülettel, dìszìtménnyel, kompozìcióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagìtása. 
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatìv gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Vonal a térben 
A szìn szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
A szìnek és lelki minőségek 
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
A dìszìtés sajátosságai 
A tárgyak funkciója és dìszìtése közti kapcsolat 
Egyszerű nyomatok 
A kiemelés 
Az illusztratìv ábrázolás 
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Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A vonal 
– Vonalak a térben 
– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 
– A létrehozott vonalterek megjelenìtése különböző grafikai eszközökkel 
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakìtása variációk, sorozatok formájában 
A szín 
– A szìnek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 
– Szìnes terek, téri formák létrehozása, térátalakìtások 
– Különböző szìnű vagy különböző szìnűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 

segìtségével eltérő funkciójú és hangulatú szìnes terek 
megépìtése 
– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenìtése festéssel, kollázzsal 
– Tulajdonságok, fogalmak rokonìtása, összekapcsolása szìnekkel és egyszerű térbeli formákkal, 

tárgyakkal 
– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakìtása festéssel, tárgymesék létrehozása 
– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosìtása szìncserével 
Felület és forma 
– Ellentétek, felületi kontrasztok 
– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 
– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetìtett információk 
Felület és textúra 
– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosìtási lehetőségek 
– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészìtései, átalakìtásai 
– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készìtése 
Minta a környezetben 
– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok 

gyűjtése 
– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 
Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bìró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, dìszìtése grafikai és 

festészeti technikákkal 
Egyszerű nyomatok 
– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosìtási technikákkal (papìrdúc, papìr– vagy 
műanyagkarc, sablon átfújással) 
Kompozíció 
– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti ágakban 
– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, szìnnel, aránnyal, 

nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 
Képalkotás 
– Illusztrációk készìtése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratìv ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival 
(festett ceruzarajz, szìnezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
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– vonal a térképző szerepét, 
– a szìn szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
– a dìszìtés sajátosságait, 
– a tárgyak funkciója és dìszìtése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 
– az illusztratìv ábrázolás sajátosságait. 
Legyen képes: 
– vonalvariációk létrehozására, 
– a lelki minőségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
– egyszerű nyomatok készìtésére, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése. 
– A vonallal, szìnnel, felülettel, dìszìtménnyel, kompozìcióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagìtása. 
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
– Kreatìv gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal és a mozgás–változás 
A szìnek egymáshoz való viszonya 
A szìnek érzelmi minősége 
Szìnharmóniák, szìnkontrasztok 
A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 
A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 
A funkció és dìszìtés 
Egyedi motìvumok, motìvumrendszer 
Dombornyomat 
Kompozìciós variációk 
Illusztratìv sorozatok 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A vonal 
– Változások vizuális nyomai 
– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenìtése különböző grafikai és festészeti 

technikákkal 
– Improvizatìv és tudatos vonal– és hangjátékok 
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– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű 

vonalak, rajzos vonalszövetek készìtése 
A szín 
– Szìnfoltok festése zene hangulatára 
– A szìnek egymáshoz való viszonya, a szìnek érzelmi minősége 
– Természeti jelenségek szìnekkel és szìnárnyalatokkal való kifejezése 
– Egy– egy szìn más szìnekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 

átélése, az élmények megfestése 
– Árnyalt vizuális minőségek, szìnharmóniák 
– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leìrható tartalmak megjelenìtése szìnek, szìnharmóniák 

által 
– Szìnkontrasztok, tartalmi ellentétek 
– Szìnkontrasztok, szìnellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket 

juttatnak felszìnre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 
A felület 
– Felület és ábrázolási szándék 
– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenìtése a megismert technikákkal, felületalakìtási 

lehetőségekkel változatos műfaji kìsérletek során 
– Foltok, folthatárok 
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenìtésük 
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
Textúra képzés 
– Különböző anyagok segìtségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) változatos 

textúrájú felületek létrehozása 
– Az elkészült lapokból képtárgyak készìtése 
Minta a környezetben 
– Műalkotásokról, épìtményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 
Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bìró mikroterek külső– belső elemeinek dìszìtése grafikai és festészeti 

technikákkal 
– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenìtése 
Sablon nyomatok 
– Meghìvó, plakát, képregény készìtése sablonnyomat segìtségével (kivágott papìr vagy műanyag 

motìvumokkal) 
Dombornyomatok 
– Különböző anyagok, tárgyak segìtségével plasztikus papìrnyomatok készìtése 
Kompozíció 
– Komponálási módok 
– Játékos kìsérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, 

szereplőinek átrendezésére 
Képalkotás 
– Illusztrációk készìtése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratìv ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 

technikákkal (monotìpia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészìtéssel, krétarajzzal, 

karcnyomatokkal) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
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A tanuló ismerje: 
– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
– a szìnek egymáshoz való viszonyát, 
– a szìnek érzelmi minőségét, 
– a szìnharmóniákat, szìnkontrasztokat, 
– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
– a funkció és dìszìtés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készìtésének technikáját. 
Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szìn és textúra kifejező használatára, 
– egyedi motìvumok, motìvumrendszer alkalmazására, 
– dombornyomat készìtésére, 
– a kompozìciós variációk, illusztratìv sorozatok készìtésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 

 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek 

képessé teszik a tanulót önálló, szìnvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja 

továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre 

pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek 

segìtségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből 

fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegìtése. Feladata továbbá kreatìv alkotói 

tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és 

véleménynyilvánìtási igény kialakìtása. 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése. 
– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. 
– A motìvumgyűjtés és vázlatkészìtés gyakorlatában való jártasság kialakìtása. 
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása. 
– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése. 
– Az önállóság kialakìtása. 
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátìttatása. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 
Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 
A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 
A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 
A tónus szerepe 
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A szìnek érzelmi, hő és figyelemfelhìvó hatása 
A sötét–világos, a hideg–meleg szìnkontraszt 
A faktúra és textúra alakìtás lehetőségei 
Képépìtési és kompozìciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitìv–negatìv 

formák, szabályosság–szabálytalanság) 
Téma variációk és különböző méretű alkotások készìtésének sajátosságai 
A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 
Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 
Kollázs és vegyes technikájú alkotások készìtésének lehetőségei 
Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 
A pasztellkép készìtés technikája 
Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram 

tervezése 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Vonal 
– A vonal ritmust kifejező hatása 
– A vonal karaktermegjelenìtő szerepe 
– A vonal pszichikai kifejezőereje 
– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 
– Vonal a festészetben és a grafikában 
– Vonal a térben és képtárgyakon 
– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 
Szìn 
– Szìnes fonalak, drapériák – szìnes terek, szìnkontrasztok 
– A szìnek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhìvó hatás) 
– A szìnek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi 

tartalmakkal 
A fény és a sötét differenciálódása 
– A fény és a sötét által közvetìtett tartalmak (mesék, mìtoszok, legendák) 
– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetìtőkkel) 
– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 
– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenìtése (zenei, akusztikai analógiák 

felismerése, létrehozása) 
– A fekete szìn használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 
– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 
Felületképzés 
– Faktúra és textúra alakìtás a grafika és festés eszközeivel 
– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 
– Lavìrozott tus, pác és akvarell rajzok 
– A gyors, könnyed festés technikája 
– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyìtése, kìsérletezések 
Kifejezés, képalakìtás 
– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitìv–negatìv formák, 

szabályosság–szabálytalanság) 
– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozìciós lehetőségek 
Képalkotás 
– Illusztráció készìtése 
– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása 
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– Egyedi nyomtatással monotypia készìtése 
Tér – környezet 
– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 
– Térépìtések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 
– Hagyományos és rendhagyó térképek készìtése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 
– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások, 

élmények megjelenìtése grafika, festészet és kevert technikák segìtségével 
A betű és kép 
– Jel (egyedi, saját jel) 
– Betűkarakter, monogram 
– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 
– A kódextől a könyvnyomtatásig 
– A nyomtatott ìrás és a kép használhatósága 
– Miniatúrák, óriásképek 
Műalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 
– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 
– a vizuális kifejezés, képépìtés törvényszerűségeit, kompozìciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
Legyen képes: 
– munkájához motìvumokat gyűjteni és vázlatokat, szìnvázlatokat készìteni, 
– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, szìnek, formák, felületek és kompozìciós 

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 készìteni, 
– képzőművészeti alkotásokon a szìnek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezet által közvetìtett üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyìtése. 
– A formák, szìnek változatos, gazdag használatának kialakìtása. 
– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenìtésének fejlesztése. 
– A véleményformálás finomìtása saját és mások műveivel kapcsolatban. 
– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 
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Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A megvilágìtás szerepe 
A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenìtésének lehetőségei 
A forma, méret, felület, szìn és kompozìciós kontrasztok 
A redukció, a sűrìtés, a fokozás és a kiemelés szerepe 
A felületgazdagìtás lehetőségei 
A szìnperspektìva szerepe 
A különböző szìnviszonyok hatása, kifejezőereje 
Variációk, sorozatok készìtése 
Nagyìtások, méret és léptékváltások alkalmazása 
Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 
A sablonnyomat, dombornyomat technikája 
A linómetszés technikája 
Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborìtó, plakát 

tervezése 
Jelmezek, maszkok, dìszletek készìtésének sajátosságai 
Egyszerű akció, performance létrehozása 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A fény és a sötét 
– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágìtású tárgyak és terek létrehozása, megjelenìtése 
– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 
– Szìnes kompozìciók, és variációk készìtése a látvány inspiráló hatására 
Kontrasztok 
– Forma, méret, felület, szìn és kompozìciós kontrasztokra épìtett kép, képtárgy sorozatok, 

variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, 
az irodalom és a képzőművészet inspiráló hatására 
– További lehetőségek, variációk és kìsérletezések új médiumok, műfajok segìtségével 
Kifejezés – karakterek 
– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 
– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenìtése a festészet és grafika 

eszközeivel 
– Portrék, maszkok, jelmezek készìtése 
– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 
– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrìtés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 
– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papìr vagy műanyag motìvumokkal), 

dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 
– Felületgazdagìtási lehetőségek 
– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 
Tér – környezet 
– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállìtása, csoportosìtások 
– Tárgyátalakìtások, átfestéssel, zavarófestéssel 
– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 
– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 
– Egy tárgy részletének felnagyìtása, változatos képkivágások 
– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének 

ábrázolása során 
Írás – kép 
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– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segìtségével könyvborìtó, plakát készìtése 
– A képhez felirat tervezése (számìtógép segìtségével). Betű, tipográfia 
– A betű, ìrás és kép szabad műfajú felhasználása 
Szìn 
– „Szìn–tér”, külső–belső terek szìnviszonyai 
– Az illúziókeltés lehetőségei 
– Szìnperspektìva 
– Kompozìciós változatok a szìnkontrasztra 
– A szìn kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenìtése során 
– Terek berendezése, benépesìtése eltérő méretű és szìnű figurákkal, szalagokkal, textilekkel, 

lámpákkal 
– Doboz szìn–házak – azonos motìvumok más–más szìnviszonyok között 
Képalkotás 
– A gouache technikájának ismerete 
– A linómetszés technikájának elsajátìtása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– és 

eszközhasználat specifikumai 
– Egydúcos linómetszet 
– Szìnes linómetszet kialakìtása a dúc továbbvésésével 
– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készìtése zenei, irodalmi alkotáshoz 
– Illusztráció készìtése egyedi és sokszorosìtási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache, 

linómetszet) 
Műalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a szìn kifejezőerejét, a szìnperspektìva szerepét, 
– a különböző szìnviszonyok hatását, 
– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 
Legyen képes: 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 
– a fény – árnyék – szìn összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenìtése során, 
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 
– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése. 
– A kìsérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése. 
– A képépìtési és kompozìciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 
– A tudatos környezetformálás igényének kialakìtása. 
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Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A szìnmodulációk, lokál és valőr szìnek 
A szìn–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 
A túlzás, fokozás szerepe 
Az egyensúly feltételei 
Az átìrás módjai 
A dekoratìv festészet sajátosságai 
A különböző stìlusjegyek felismerésének szempontjai 
Többdúcos linómetszet létrehozása 
Hidegtű vagy pusztatű technikája 
Az improvizatìv és a tervezett művek közti különbségek 
Látványterv létrehozása 
Akrilfestés gyakorlata 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Képalkotás 
– Személyes jelentéssel bìró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenìtése (változás, 

kapcsolat, szembenállás) 
– Szìnes sokszorosìtás. A szìnek felhasználásának lehetősége a sokszorosìtott grafikában 
– Többdúcos linómetszet készìtése 
– Alapszìn keveredések, átfedések, új szìn létrehozása, alányomás 
– Sorozat készìtése amorf keretű linódúcokkal 
– Hidegtű 
– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátìtása, a mélynyomás alapjai 
– Alapozatlan, puszta, felfényesìtett lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó 

eszközökkel 
– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyìtásával 
– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 
Stìlusvariációk, átiratok 
– Különböző korok eltérő stìlusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépìtésük 

variációi 
– Stìlusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 
– Nagyméretű dekoratìv, dìszletjellegű megoldások. Tervek készìtése 
– Fotókból képsorozatok összeállìtása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 
– Művek összehasonlìtása 
Egyéni vizuális kifejezés 
– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a 

műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló 
kìsérletezések segìtségével 
– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 
– Személyes képnapló készìtése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzìtése 
– Improvizációk és tervezett művek 
– Zenei vagy egyéb inspiráció segìtségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenìtése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 
Vizsgamunka 
– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, 

képsorozat készìtése választott technikával és dokumentálása. 
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Műalkotások 
– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a szìnhasználatról és az anyagokról 
– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépìtése az alkotó tevékenységbe 
– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 
– a képépìtés törvényszerűségeit, kompozìciós 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 készìteni, 
– munkáját esztétikusan összeállìtani, bemutatni, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 
– a képépìtés törvényszerűségeit, kompozìciós lehetőségeit, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
– munkájához motìvumokat gyűjteni és vázlatokat, szìnvázlatokat készìteni, 
– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átìrásra, absztrakcióra, 
– az egyedi– és sokszorosìtott grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
– a szìnek, formák és kompozìciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk 

és illusztrációk készìtésére, 
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszìnű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek 

keresésére, kìsérletezésre, 
– esztétikus képi megjelenìtésre, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
– a munkavédelmi szabályok betartására. 
A művészeti alapvizsga követelményei 
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A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 40 perc 
– tárgykészìtés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósìtott kép, 

képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján létrehozott 

alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosìtott grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készìtett képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készìtett képi, képtárgyi átìrás, 
– alkalmazott grafikai vagy dekoratìv festészeti vázlatterv – sorozat. 
A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– tervezési, képalkotási készség, 
– szìnhasználat, kompozìciós készség, 
– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átìró és kifejezőképesség, 
– az elkészült munka összhangja. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakìtása. 
– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése. 
– A tanuló átìró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kìsérletező kedvének 

fejlesztése. 
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Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A szìnek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 
A látvány átìrásának lehetőségei 
A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 
Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 
Rézkarc készìtése 
A különböző műfajok, technikák határait kitágìtó lehetőségek 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 
– Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzìtése a grafika és a festészet eszközeivel 
– Megvilágìtási problémák, fény– és szìnviszonyok elemzése, megállapìtások alkalmazása 
– A szìntani ismeretek: szìnek derìtése, ösztönös és tudatos szìnhasználat 
– Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készìtése 
Láttatás – képi közlés 
– A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átìrása különböző művészeti stìlusokban 
– Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 
Képalkotás 
– Rézkarc készìtése 
– Az anyag–előkészìtés műveletei (fazettálás, polìrozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 
– A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 
– Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készìtése 
– A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének kiemelése 
Intermédia – kìsérletek 
– Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 
transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 
– A különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresése 
– Kìsérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segìtségével, melyek a 20. 

század képzőművészetében jelentek meg először 
(fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és 

akcióművészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
– A munkafolyamatok, kìsérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segìtségével 
Alkalmazott művészet 
– Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 
– Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 
– A szìndinamikai szempontok figyelembevétele 
– A szìnek hatása, a szìnek információsegìtő szerepe 
– Szìnek a különböző médiumokban 
– Számìtógép kìnálta lehetőségek felhasználása 
– Tipográfiai ismeretek felhasználása 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 
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– a szìnek érzelmeket alakìtó hatását saját festményein, 
– az alkalmazott grafika és a szìn reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 
– az intermédia egyes műformáit, 
– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 
Legyen képes: 
– klasszikus sokszorosìtott grafikai lapok készìtésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 
– Önálló koncepciójú kìsérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegìtése. 
– A kìsérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein. 
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Az arányok szerepe, jelentősége 
Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 
A látvány átértelmezésének lehetőségei 
A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 
A térbeliség – sìkra feszìtettség szabályai, kifejezőeszközei 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Az olajfestés alapjai 
A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 
Az intermédia, a posztmodern formanyelve 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 
– A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzìtése a grafika és a festészet eszközeivel 
– A figura és környezetének viszonya 
– Megvilágìtás, árnyékok és reflexek 
– Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 
– A térillúzió festésének lehetőségei 
Láttatás – képi közlés 
– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átìrása a helyszìnen készìtett saját 

fotók, vázlatok alapján 
– A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stìlusok átirataiban, játék egyes 

mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 
– A kiemelés – elhagyás, térbeliség – sìkra feszìtettség vizuális kifejezőeszközeinek alkalmazása 
Tematikus képalkotás 
– Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 
– Olajfestés 
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– Az olajfestés technikájának alapjai 
– A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 
– Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenìtésében 
– Az önálló vonal– és formakialakìtás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit felhasználva 
Intermédia – kìsérletek 
– A film, média képi nyelve 
– A szìnek játéka, a szìnek bizonyos irányokba történő eltorzìtása, megváltoztatása 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, szemérem 

– szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 
– A különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresése, kìsérletezések 
– Variációk olyan műformák és művészeti technikák segìtségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus 
és elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, 

új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
– A kìsérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segìtségével 
– Műalkotás igényű dokumentáció készìtése 
Alkalmazott művészet 
– Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, ìrás–kép, névjegy, web–lap) 
– Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 
– Az egyéni formanyelv 
– Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 
– Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat 
– Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– az olajfestés technikájának alapjait, 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét. 
A tanuló legyen képes: 
– különböző anyagokkal, stìlusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 
– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 
– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 
– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 
– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése. 
– A kìsérletezési kedv bátorìtása a grafika és festészet határterületein. 
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
 
Tananyag 



 

 

258 

 

Grafikai és festészeti ismeretek 
Belső tartalmak és karakterek megjelenìtési lehetőségei 
Anatómiai törvényszerűségek 
Általános és egyedi jegyek 
Téri illúzió a különböző műfajokban 
Stìluskontraszt 
Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 
Dìszlet és látványterv 
Interaktìv tér 
Az intermédia kifejezési lehetőségei 
A filmetűd sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 
– Arcok, figurák, karakterek 
– Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzìtése változatos eszközhasználattal 
– Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 
Láttatás – képi közlés 
– Stìluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával 
– Játék egy klasszikus és egy kortárs stìlus elemeivel, koncepcióival 
– Azonos témára ellentétes stìlusú képek, grafikai lapok készìtése 
Tematikus képalkotás 
– Dìszlet és látványtervek 
– Szabadon választott mű szìnpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészìtése 
– Egy jellegzetes részlet kivitelezése 
– A valóság szìn–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzìtett pillanatok 
– Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 
Intermédia – kìsérletek 
– Interaktìv tér lehetőségei 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, 

individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektìv idő, 

környezet hatása, titok, magány, pusztulás) 
– A különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresése, kìsérletezések által 
– Kìsérletek olyan műformák és művészeti technikák segìtségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
– A kìsérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segìtségével 
– Műalkotás igényű dokumentáció készìtése 
Alkalmazott művészet 
– Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, kiadvány, 

meghìvó, web–lap) 
– Az elkészìtett sìkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészìtés létrehozása a sokszorosìtás technikájának 

felhasználásával 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 
Legyen képes: 
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratìv festészeti alkotások tervezésére, megvalósìtására, 
– egyedi képi világgal bìró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosìtott grafikai lapok és táblaképek, muráliák készìtésére, 
– az általa választott műhöz szcenikai tervet, dìszlettervet készìteni, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– Egyedi képi világgal bìró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése. 
– A különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresésé elősegìtése. 
– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek: 
A forma, szìn, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 
A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segìtségével 
A valós és virtuális tér 
A filmtér, filmidő sajátosságai 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
A személyesség hatása 
Intermédia–kìsérletek 
A film műfaji lehetősége 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
A látvány 
– Tárgyak, arcok, terek megjelenìtése sajátos nézőpontból és képkivágással 
– Formák, szìnek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 
Láttatás – képi közlés 
– Film készìtése egy emlékről, álomról 
– Storyboard megrajzolása a valós látvány után készìtett tanulmányok segìtségével 
– A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőerejének 

felhasználásával 
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– A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok, 

variációk készìtése 
– Egy film elkészìtéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 
– Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 
Intermédia – kìsérletek 
– Saját személyes üzenet–kìsérlet 
– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelìtésekkel 
– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: idő, 

válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 
– A különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresése, kìsérletezések 
– Kìsérletek olyan műformák és művészeti technikák segìtségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 

installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 

interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
– A kìsérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segìtségével 
– Műalkotás igényű dokumentáció készìtése 
Vizsgamunka 
– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészìtett kép, képtárgy, 

képsorozat, a grafika és festészet műfajából 
– A koncepció és tervvázlatok rögzìtése 
– A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 
– A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása 
– A kész mű, műsorozat installálása 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
Legyen képes: 
– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 
– alkalmazott grafikai és dekoratìv festészeti alkotások tervezésére, megvalósìtására, 
– egyedi képi világgal bìró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosìtott grafikai lapok és táblaképek, muráliák készìtésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
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– a grafika és festészet szaknyelvét, 
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
A tanuló legyen képes: 
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 
– alkalmazott grafikai és dekoratìv festészeti alkotások tervezésére, megvalósìtására, 
– egyedi képi világgal bìró illusztrációk létrehozására, 
– klasszikus sokszorosìtott grafikai lapok és táblaképek, muráliák készìtésére, 
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
– a különböző műfajok, stìlusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágìtó eljárások 

keresésére, alkalmazására, 
– munkáinak dokumentálására és installálására, 
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
– a biztonsági és balesetvédelmi előìrások betartására. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósìtott kép, 

képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján létrehozott 

alkotás, amely lehet: 
– alkalmazott grafikai, sokszorosìtott grafikai alkotás vagy sorozat, 
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
– szabadodon választott technikákkal készìtett elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
– dìszlet– és jelmeztervek, 
– murália vagy annak részlete. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 
– modell alapján készìtett képi, képtárgyi átìrás, 
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– alkalmazott grafikai vagy dekoratìv festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a grafika és festészet nagy stìluskorszakai, 
– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
– az elkészìtett tervek és művek bemutatása, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenìtő, átìró, kifejező készség, 
– tervezői, kivitelező készség, 
– szìntani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozìció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
– a felületalakìtás módja, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése: 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Vizes blokk 
Tároló szekrények 
Munkaasztalok, székek 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Gyűjtött tárgyak, drapériák 
Fényképezőgép 
Filmfelvevő 
Számìtógép 
Szoftverek 
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa 
Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsìrkréta, tus, karctű, linókés, különböző 

méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, 
linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vìzfesték, tempera 
Festőállvány (továbbképző) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
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KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 

KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT 

A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves 

tevékenységek iránti nyitottság kialakìtása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a 

környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása. 

Célja továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátìtatása, 

azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a 

kivitelezésig biztosìtják a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a 

környezetharmonikus életvitel, a környezetalakìtás képességének, az értékteremtés, –megőrzés 

igényének kialakìtása. 
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű 

megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a 

modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain keresztül 

megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a felhasználható anyagokat, 

tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a készìtési technikákat, az esztétikai 

törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek alkotó jellegű alkalmazásának elsajátìtatása, 

a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való szerves beépìtési lehetőségeinek 

felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és iparművészeti 

örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat mélyìtése. Más korok és népek 

környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a látásmód szélesìtése, az empátia és a 

tolerancia kialakìtása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a 

környezet és az ember viszonyának felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés 

mélyìtése, a helyes felhasználói és fogyasztói magatartásformák kialakìtása. Az alkotói 

tevékenységen keresztül a manuális és konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai 

érzékenység és ìtélőképesség mélyìtése, az önkifejezés, az önmegvalósìtás lehetőségének 

felfedeztetése. A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka baleset– és környezetvédelmi 

előìrásainak megismertetése. 
Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a 

továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és az 

átìrás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátìtandó elméleti és gyakorlati témakörök, tartalmak 

komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jelenìthetők meg a tanìtás 

folyamatában. Az élményszerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt 

könyvtár–, múzeum– és kiállìtás–látogatások beépìtése a műhelymunkába. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakìtása. 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves 

tevékenységek szerepének feltárása. Irányìtott 
megfigyelések által élményszerű tapasztalatszerzés biztosìtása. 
– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése. 
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– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátìttatásával a manuális és konstruáló 

képességek fejlesztése. 
– A felhasználható anyagok, az alakìtásukhoz szükséges eszközök megismertetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 
Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 
Az ember tárgykészìtő tevékenysége, a tárgyak szerepe 
Tárgyelemzés alapvető szempontjai 
Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 
A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 
A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papìr, az agyag alapvető 

tulajdonságai, alakìtásuk egyszerű technikái 
A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
A tárgyalkotás alapvető fázisai 
Környezetkultúra – természeti környezet, épìtett környezet: település, lakhely 
Környezettervezés, az ember környezetalakìtó tevékenysége 
A makettkészìtés alapjai 
Ünnepi alkalmak 
A mese világa 
Feladatcsoportok 
– A környezet– és kézműves kultúra műhely 
– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 
– A műhelymunka rendje 
– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 
– A tervezés lépései 
– Formák, szìnek kifejezőereje 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– A tárgyak harmóniája, esztétikája 
A kézművesség anyagai, technikái 
– A környezet anyagai 
– Az anyagok tulajdonságai – alakìthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Textúrák és faktúrák 
– A növényi részekből készìthető tárgytìpusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 
– A textilből készìthető tárgyak köre 
– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 
– Tárgykészìtés a mintázott textilekkel 
– Egyszerű fonástechnikák 
– Papìr alkalmazása az alkotótevékenységben 
– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 
A lakhely és a lakáskultúra 
– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok 
– Az épìtett környezet vizsgálata 
– Településtìpusok, a falu és a város sajátosságai 
– Az épületek tìpusai funkcionalitásuk alapján 
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– Épìtészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában 
– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz 
– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek 
– Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készìtése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 
– Alkalmak és szokások 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 
– Alkalmak, szereplők, helyszìnek, dìszletek, kellékek 
– Tárgykészìtés, környezetalakìtás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok 

felhasználásával 
A mese 
– A mese világa 
– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszìnek 
– Tìpusok, karakterek megjelenìtésének lehetőségei 
– Babák, bábok és dìszletek készìtése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 
– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakìtásuk egyszerű módjait, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra alapvető 

sajátosságait. 
Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakìtása. 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása. 
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakìtás, a környezettervezés jelentőségének 

felismertetése. Irányìtott megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosìtása. 
– A fa, a fonható szálasanyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a tárgyalkotásban 

egyszerű technikák elsajátìttatásával. 
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a meghatározott célú alkotómunka 

elvégzését 
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
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Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
Textúrák és faktúrák, szìnek és hangulatok a tárgyakon 
Használati és dìszfunkció 
Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, vesszőmunkák és a 

fémművesség alapjai 
Egyszerű tárgy– és dìszìtményalkotási lehetőségek 
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
A tárgyalkotás alapvető fázisai 
Az ember és környezete. A környezetalakìtás jelentősége. Középületek, a családi környezet és a 

háztartás 
Lakáskultúra, lakberendezés 
Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A tárgyak formája és funkciója 
– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 
– Az anyag– és technika választás szempontjai 
– Tárgyalkotási műveletek: előkészìtő műveletek, a tárgyformálás, dìszìtés, összeállìtás, kikészìtő 

és utómunkálatok 
A kézművesség anyagai, technikái 
Agyagművesség 
– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytìpusai 
– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakìthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
– Egyszerű tárgyalkotási és dìszìtési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, nyomhagyási 

technikák, rátét) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
Faművesség, fonható szálasanyagok, vesszőmunkák 
– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytìpusai 
– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakìthatóságuk 
– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállìtási és dìszìtési technikái (sodrás, fonás, toldás, 

darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott 
– összeállìtások, festés, pácolás, karcolás, ékrovás) 
– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 
Fémművesség 
– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytìpusai 
– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és dìszìtési technikái 
– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakìthatóságuk 
– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
– Egyszerű tárgyalkotási és dìszìtési technikák (darabolás, hajlìtás, domborìtás, trébelés, poncolás) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
Lakhely, lakáskultúra, berendezés 
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– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 
– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 
– A lakáskultúra elemei, összetevői 
– A tárgyak információhordozó szerepe 
– A lakberendezés szempontjai 
– Bútortìpusok, a bútortörténet érdekességei 
– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 
– Környezettervezés, makettkészìtés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakìtásuk egyszerű módjait, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 
Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakìtása. 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása. 
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakìtás, a környezettervezés, valamint az 

újrahasznosìtás jelentőségének felismertetése. Irányìtott megfigyelésekkel élményszerű 

tapasztalatszerzés biztosìtása. 
– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák 

elsajátìttatásával. 
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a meghatározott célú alkotómunka 

elvégzését 
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a 

kitartó munkavégzés alapjainak kialakìtása. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 
A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 
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Textúrák és faktúrák, szìnek és hangulatok a tárgyakon 
Használati és dìszfunkció, reprezentáció 
Újrahasznosìtás 
Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 
Egyszerű tárgy– és dìszìtményalkotási lehetőségek 
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
A tárgyalkotás alapvető fázisai 
Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 
Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 
Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A forma funkció és a dìszìtés összefüggései 
– A tervezés lépései, szempontjai 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 
– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: előkészìtő 

műveletek, tárgyformálás, dìszìtés, összeállìtás, 
kikészìtő és utómunkálatok 
A kézművesség anyagai, technikái 
Textilmunkák 
– A textil felhasználási területei 
– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakìthatóságuk 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
– Egyszerű tárgyalkotási és dìszìtési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű 

öltéstìpusok, hìmzéstechnikák 
– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállìtási módok 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
Nemez 
– A nemez felhasználási területei 
– A gyapjú tulajdonságai, alakìthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A nemezkészìtés anyagai, eszközei 
– Egyszerű tárgyalkotási és dìszìtési technikák 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
A bőr 
– A bőr felhasználási területei 
– A bőr tulajdonságai, alakìthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
– Egyszerű tárgyalkotási és dìszìtési technikák: fonástechnikák bőrszállal, dìszìtés nyomhagyással 

(poncolással, csontozással), lyukasztással 
– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállìtások 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
Az újrahasznosítás 
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– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 
– Az újrahasznosìtás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 
– Az anyagok újrahasznosìtási lehetőségei 
– A tárgyak újrahasznosìtása, funkcióváltás 
– Újrahasznosìtási feladatok a megismert tárgytìpusokhoz és anyagféleségekhez kapcsolódóan 
Életmód 
– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 
– Jellegzetes munkatevékenységek 
– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel kapcsolatban 
– Munkaeszközök készìtése 
– Munkafolyamatok megjelenìtése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 
A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 
– A terìtés kultúrája, a terìték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések 
– Használati és dìszfunkcióval rendelkező tárgyak, dìszìtési lehetőségek 
– Ünnepi környezet alakìtása, tervezése 
– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terìtés kultúrája 

témaköréhez kapcsolódó tárgyalkotásban 
Vizsgamunka készítése 
– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit, 
– az anyag– és formaalakìtásuk egyszerű módjait, dìszìtési lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– az újrahasznosìtás szerepét, lehetőségeit, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és 

tárgykultúrában, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 
Legyen képes: 
– pozitìvan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– egyszerű tárgyak készìtésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő területeit, 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és dìszìtési lehetőségeit, 
– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag és formaalakìtás módjait, 
– a tárgyalkotás, az újrahasznosìtás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 
A tanuló legyen képes: 
– pozitìvan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék létrehozására, 
– egyszerű tárgyak készìtésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
– tervezés 30 perc 
– tárgykészìtés 150 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 

tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakìtó készségét, a kézművesség hagyományos 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A 

megvalósìtott tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén 

megszerzett jártasságát, szakmai tudását. 
A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és kézműves 

tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányìtással megvalósìtott– tervezési munka alapján, szabadon 

választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett épìtészeti tér vagy épület makettje, 
– használati vagy ajándéktárgy, 
– játék, 
– környezet– és lakáskultúra eleme. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett tárgy a környezet vagy kézműves 

kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készìtetett tervvázlat alapján, természetes 

vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
A vizsga értékelése 
– környezettervező képesség, 
– tárgytervező képesség, 
– formaalkotó és dìszìtményképző készség, 
– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
– kézműves alapismeret, 
– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgamunka összhatása. 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása. 
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra megismertetése jeles példákon keresztül. 
– A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése. 
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése a 

kultúra és a szórakozás témakörében. 
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. 
– Az értékteremtés igényének kialakìtása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátìttatása, az 

önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytìpusai 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyakkal közvetìtett jelentéstartalom 
Egyedi tárgyak, tömegtermékek 
A sokszorosìtás 
Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
A tárgyak használati és dìszfunkciója 
A tárgyak dokumentációs funkciói 
Közvetìtett és valódi érték, anyagi és eszmei érték 
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
Kultúra és szórakozás. Könyvnyomtatás, szìnház, sport, játék, zene, tánc 
Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a művészettörténetben 
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Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A gyűjtőmunka módszerei 
Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Tárgy– és dìszìtményalkotási lehetőségek, technikák, esztétikai követelmények 
– A tervezés lépései, szempontjai: formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek 
– A szìnek, formák, a fény és az árnyék kifejező ereje 
– A forma, a funkció és a dìszìtés összhangja 
– Az anyagok tulajdonságai – alakìthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk. Az anyagok 

kombinálásának lehetőségei 
– Az anyag– és technikaválasztás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előìrások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
Kultúra és szórakozás 
– A szabadidős, kulturális tevékenységek jellegzetes környezet– és tárgykultúrája 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a kultúra és a szórakozás témakörében 
Az írás története. A könyvnyomtatás 
– Érdekességek az ìrás, könyvnyomtatás történetéből 
– Írás és betűtìpusok. Könyvtervezés, illusztráció 
– A könyvborìtók készìtési és dìszìtési módjai 
– Tárgyalkotás az ìrás, könyvkötés témakörében az ismert és új anyagok, technikák alkalmazásával 

(Papìrmerìtés, papìrdomborìtás, dìszìtés más anyagokkal. 
– A bőrdomborìtás technikái – alátétes és zsinóros domborìtás) 
Sokszorosítás 
– Sokszorosìtás a tárgyalkotásban. Jellegzetes anyagok és technikák (öntés, préselés, trébelés, 

gipsz, agyag, fém) 
– Sokszorosìtási technikák a dìszìtményalkotásban (metszetek, dúcok, nyomatok mintázófák, 

pecsételők) 
– Pozitìv és negatìv formák. Formakészìtés 
– Tárgy– és dìszìtményalkotás sokszorosìtási technikák alkalmazásával ismert és új anyagokkal 
A színház 
– Szìnháztörténeti érdekességek 
– Szereplőtìpusok, karakterek, maszkok, álarcok, dìszlet és jelmez 
– A bábszìnház. Bábtìpusok: sìk– és térbeli bábok, mozgatható végtagú bábok. Árnyjátékok. 
– A bábkészìtés anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a szìnház témakörében választott anyagokkal és technikákkal 
Szórakozás: sport, játék, zene, tánc 
– Statika és dinamika. A mozgás kifejezésének sìk– és térbeli lehetőségei 
– A játék, a sport, a zene és a tánc kifejezésének vizuális lehetőségei 
– Mozgássorozatok, események megjelenìtése 
– Mozgást kifejező alkotások anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a sport, játék, zene vagy a tánc témaköréhez kapcsolódóan választott anyagokkal, 

technikákkal. (Játék– és sporteszközök, hangszerek. Relief, plasztika. Szerkezetek, mobilok.) 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
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A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotás műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
– a tárgykészìtés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a felhasznált anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a kultúra és a szórakozás témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
Legyen képes: 
– az elsajátìtott elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– önálló tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése, a tárgyi és 

szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése. 
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra bemutatása jeles példákon keresztül. 
– A dìszìtőművészet jellemzőinek és tudatos alkalmazásának elsajátìttatása. 
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése az 

érzelem és egyéniség témakörében. 
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. 
– Az értékteremtés igényének kialakìtása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátìttatása, az 

önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytìpusai 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Az ember és a tárgy kapcsolata. Tárgyakkal közvetìtett jelentéstartalom 
A dìszìtőművészet jellegzetességei 
A tárgyak használati és dìszfunkciója. Gyakorlati és lelki funkció, társadalmi–gazdasági jelző 

szerep 
Közvetìtett és valódi érték, anyagi és eszmei érték. Ajándéktárgyak 
Egyedi tárgyak, tömegtermelés. Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
Érzelem és egyéniség kifejeződése a tárgy– és környezetkultúrában 
Ízlés és divat. A stìlus 
Öltözet és viselet 
Az önkifejezés lehetőségei 
Az önművelés, a gyűjtőmunka módszerei 
Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a művészettörténetben 
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Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– Formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek, szimmetria, aszimmetria 
– Szìntani ismeretek. Szìnek, érzelmek és hangulatok 
– Motìvumalkotás, stilizálás, átìrás. Motìvumelemek, fő– és mellékmotìvumok. A 

kompozìcióépìtés elvei, szabályai 
– A funkció–forma–dìszìtmény összhangja 
– Modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakìthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, társìtásuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előìrások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
Érzelem és egyéniség 
– Az érzelem és egyéniség kifejezésének lehetőségei a környezet– és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a témakörhöz kapcsolódóan 
Díszítőművészet, motívumrendszer 
– A dìszìtmények szerepe, jelentéstartalma 
– Motìvumelemek, motìvumtìpusok, kompozìciók 
– A szìnhasználat üzenetértéke 
– Motìvumtìpusok jellegzetes megjelenési formái, készìtési technikái a kézművességben 
– Tárgyalkotás a dìszìtőelemek tudatos alkalmazásával választott anyaggal és technikával 
Személyes tárgyak – Ajándékozás 
– Az érték fogalma, viszonylatai. A tárgyak gyakorlati és lelki funkciói, érzelmi, hangulati hatás 
– Személyes tárgyak. Egyéni ìzlés 
– Az ajándékozás kultúrája. Az ajándéktárgy és a csomagolás harmóniája 
– A csomagolás és a dìszìtés lehetőségei 
– Alkalmazható anyagok és technikák 
– Ajándékkészìtés és csomagolás választott anyaggal, technikával 
Az öltözet 
– Az öltözet összetevői 
– Az öltözettel közvetìtett jelentéstartalom 
– Az öltözettervezés alapjai. Mintakészìtés, modellezés 
– Az öltözetkészìtés technológiai alapjai – szabászati ismeretek, összeállìtási és dìszìtési technikák 
– Öltözet, vagy öltözetdarab készìtése választott anyagok és technikák felhasználásával, 

kombinálásával, viseleti babákra vagy saját célra 
Öltözet–kiegészítők 
– Az ékszerek tìpusai 
– Az ékszerkészìtés anyagai, technikái 
– Ékszer, ékszerkollekció készìtése, választott anyagok és technikák alkalmazásával 
Textilmunkák 
– Textilfestés újabb lehetőségei (textilnyomás, batikolás) 
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– Hìmzés– és szövéstechnikák újabb lehetőségei (szálszorìtás, subrika, zsinórozás, madzagszövés, 

egyszerű szedett és göbös mintázás) 
– Nemezelés. A nemez szabad felhasználása 
– Összeállìtási technikák. A gépi varrás alapjai 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 
Bőrműves technikák 
– A bőrvarrás alapjai, technikái. A szìjgyártóvarrás és a szűcshìmzés 
– Rátéttìpusok. A rátétkészìtés módjai 
– Egyszerű szironytechnikák 
– A bőrműves technikák anyag– és eszközszükséglete 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, a dìszìtőművészet jellemzőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység tanult területeit, azok műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgyakkal, dìszìtményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a tárgykészìtés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–dìszìtés összhangját, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotás beépìtésének lehetőségeit a mai tárgykultúrába, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– az érzelem és egyéniség témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
Legyen képes: 
– az elsajátìtott elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, dìszìtő– és összeállìtó technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– tárgyak, dìszìtmények, technikák átìrására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok: 
 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése. 
– A törzsi kultúrák, a magyar népművészet és az iparművészet korszakainak, tárgyalkotási 

területeinek bemutatása jeles példákon keresztül. 
– A megismert témakörök beépìtési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába 
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése. 
– A gyűjtőmunka alapjainak, az átìrás módszerének és alkalmazási lehetőségeinek elsajátìttatása. 
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. 
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– Az értékteremtés igényének kialakìtása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátìttatása, az 

önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytìpusai és dìszìtőművészete 
A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi kultúrák, 

népművészet, népi iparművészet, iparművészet 
A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Az ember és a tárgyak viszonya. Információhordozó szerep, jelentéstartalom 
Alkalmazott, átalakìtott és alkotott tárgyak 
Az ember közvetlen szükségleteinek kielégìtését szolgáló tárgyak 
A műalkotás, mint speciális tárgy 
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
A tárgyrekonstrukció szerepe, szempontjai, folyamata 
Az átìrás lehetőségei 
Kulturális örökség. Műemlékvédelem, Világörökség 
A természeti környezet és az épìtett környezet értékei 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átìrás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A funkció–forma–dìszìtmény kifejezőereje, harmóniája 
– Makettkészìtés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakìthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társìtásuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előìrások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
Múlt, jelen és jövő 
– Idő, időszámìtás, időmérők 
– Egyes időszakok jellegzetességeinek, az idő múlásának, a változások kifejeződése a környezet– 
és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések. A tapasztalatok felhasználása a témakörhöz kapcsolódó 

tárgyalkotásban, környezettervezésben. 
Törzsi kultúrák 
– Természeti népek tárgykultúrája 
– A természeti környezet, az életmód, a világszemlélet és a tárgyalkotás összefüggései 
– Jellegzetes anyagok és technikák 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátìtása választott területhez kapcsolódóan 
– Tárgytìpus, technika, dìszìtmény – átìrási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez igazodva 
A népművészet 
– A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája 
– A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytìpusok, alapanyagok, motìvum és szìnvilág 
– Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes tárgykultúrája, 

dìszìtőművészete 
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– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátìtása a népművészet egy–egy 
korszakához, vagy tájegységéhez kapcsolódóan 
– A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet 
– Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés 
– Hagyományos funkciók, formák, dìszìtmények és technikák – átìrási gyakorlatok, tárgyalkotás 

a mai környezet– és tárgykultúra választott területeire 
Az iparművészet 
– A művészettörténeti korszakok jellemzői 
– Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, kézműves 

területekhez kapcsolódóan 
– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott művészi 

kézműves területhez kapcsolódóan 
– Tárgytìpus, technika, dìszìtmény – átìrási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez igazodva 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészìtés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–dìszìtés összhangját, 
– a tárgyalkotásban alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, dìszìtményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépìtésének 

lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
Legyen képes: 
– az elsajátìtott elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–dìszìtés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, dìszìtő– és összeállìtó technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok 

alkotó felhasználására, 
– tárgyak, dìszìtmények, technikák rekonstruálására, átìrására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazìtva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése. 
– A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a környezet– és 

tárgy kultúra modern törekvéseinek bemutatása. 
– A megismert témakörök beépìtési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába. 
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése. 
– A gyűjtőmunka és a dokumentálás alapjainak, módszereinek elsajátìttatása. 
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosìtják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. 
– Az értékteremtés igényének kialakìtása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátìttatása, az 

önkifejezés, önművelés lehetőségének felfedeztetése. 
 
Tananyag 
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 
A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásai: modern és kortárs művészet 
A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
A modern tárgy– és környezetkultúra jellegzetességei. Kìsérletezések, új törekvések 
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe, jelentéstartalma 

napjainkban 
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 
Újrahasznosìtás lehetőségei napjainkban 
Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
Értékmegőrzés, értékteremtés 
Nemzeti sajátosságok a környezet– és tárgykultúrában. A globalizáció hatása a környezet– és 

tárgykultúra alakulására 
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előìrások 
Dokumentálás, kiállìtás–rendezés 
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
Feladatcsoportok 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, a kézműves technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átìrás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai 
– Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozìció, szìndinamika, stìlus 
– Makettkészìtés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakìthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társìtásuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előìrások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
Múlt, jelen és jövő 
– Modern művészet, kortárs művészet 
– A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a modern 

művészetben 
– A környezethez való viszonyulás megjelenése a modern művészet ágaiban 
– A tárgyalkotás és –felhasználás modern művészi értelmezései 
– Az alkalmazott művészetek új útjai 



 

 

279 

 

– Tárgyalkotási kìsérletek tetszőleges irányzat jegyében 
Ipari formatervezés 
– Az ipari formatervezés sajátosságai 
– Modern funkcionalizmus, ergonómia 
– Formatervezés a környezet– és tárgykultúra ismert és új területein (épìtkezés, lakáskultúra, 

közlekedés, kommunikáció, műszaki cikkek, csomagolás) 
– Modellezések a formatervezés témaköréhez kapcsolódóan, választott anyagokkal és 

technikákkal 
A környezet– és tárgykultúra jelene és jövője 
– Az ember és a technika 
– Termékek és szolgáltatás. Arculattervezés 
– A design szerepe. A fogyasztói kultúra alakulása 
– Újrahasznosìtás, transzformáció 
– Környezettudatosság. A környezetalakìtás modern törekvései 
– Jövőkép a környezet– és tárgykultúrában 
– Ember – tevékenység – környezet kapcsolata. Környezetalakìtási, környezettervezési, 

tárgyalkotási gyakorlatok 
Dokumentáció és prezentáció 
– A dokumentálás szerepe 
– Az alkotások dokumentációja, technikai dokumentáció 
– A fényképezés. Fények, világìtás, nézőpont. Tárgy– és műtárgyfotó 
– Személyes mappa, portfolió készìtése 
– Kiállìtás–rendezés – szempontok, anyagválogatás, rendszerezés, kellékek, eszközök 
– Tömegkommunikáció, reklám, plakát 
Rendszerezés 
– A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának 

rendszerezése 
– A tárgyalkotás területeiről tanultak rendszerezése 
– Az anyagokról tanultak rendszerezése 
– A technikákról tanultak rendszerezése 
– Az esztétikai értékekről tanultak rendszerezése 
– A környezettervezésről, a környezetalakìtásról, tárgyalkotásról tanultak rendszerezése 
Vizsgamunka készítése 
– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás 
Értékelés és kiállìtás–rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakìtásának 

szempontjait, 
– a tárgyak helyét, szerepét a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészìtés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–dìszìtés összhangját, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társìtási 

lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
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– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a modern művészet törekvéseit a környezet– és tárgykultúra területén, 
– kézműves tárgyalkotó tevékenységek beépìtési lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
Legyen képes: 
– az elsajátìtott elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a 

környezet– és tárgykultúra tudatos alakìtására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–dìszìtés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, dìszìtő– és összeállìtó technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok 

alkotó felhasználására, 
– tárgyak, dìszìtmények, technikák rekonstruálására, átìrására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazìtva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakìtásának 

szempontjait, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társìtási 

lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tárgykészìtés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–dìszìtés összhangját, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, dìszìtményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépìtésének 

lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit. 
A tanuló legyen képes: 
– az elsajátìtott elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a 

környezet– és tárgykultúra tudatos alakìtására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–dìszìtés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, dìszìtő– és összeállìtó technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok 
alkotó felhasználására, 
– tárgyak, dìszìtmények, technikák rekonstruálására, átìrására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazìtva továbbéltetni, 
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– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama max. 10 perc 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 

tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakìtó készségét, a kézművesség anyagairól, 

felhasználási lehetőségeiről, munkafolyamatairól, a kézműves dìszìtési módok műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A 

megvalósìtott tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén 

megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét. 
1. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezetkultúra és 

tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján, szabadon 

választott anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett épìtészeti tér vagy épület makettje, 
– környezet– és lakáskultúra elem, 
– használati–, ajándék–, játék–, vagy fiktìvtárgy, tárgyegyüttes, 
– öltözet, öltözet–kiegészìtő, 
– anyagtársìtásra, újrahasznosìtásra épülő funkcionális tárgy, vagy tárgycsoport. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett tárgy a környezet és kézműves kultúra 

műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyagokkal és 

technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
2. A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a környezet– és tárgykultúra fogalma, tárgytìpusai, 
– tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgyformálás, 
– a hagyományos kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása, 
– a magyar kézművesség legjelentősebb népművészeti és iparművészeti emlékei, alkotói, 

műhelyei, 
– más korok és népek sajátos kézműves emlékei, 
– a kézművesség anyagai, eszközei, 
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– a tárgy– és dìszìtményalkotás technikái, 
– a tárgykészìtés fázisai a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a funkció–forma–dìszìtés összhangja, 
– esztétikum, jelentéstartalom a tárgyakon, a környezetkultúrában, 
– a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a mai környezet– és tárgykultúrában, 
– a gazdaságosság és újrahasznosìtás fontossága, 
– a kézművesség munka – és környezetvédelmi alapismeretei. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség, 
– manuális és konstruáló készség, 
– dìszìtő, stilizáló készség, 
– a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, egyedisége, kreativitása, 
– az anyag– és eszközhasználat szintje, 
– a környezet– és kézműves kultúra ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
– a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 
– a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–dìszìtmény összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok 
Tároló szekrények 
Vizesblokk 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
Kemence 
Tűzhely vagy főzőlap 
Varrógép 
Vasaló, vasalóállvány 
Fényképezőgép 
Festésre alkalmas edények 
Műanyag tálak, kád 
Kézi korong 
Mintázó eszközök agyagmunkához 
Szövőkeret 
Madzagszövő tábla 
Rámák, keretek 
Vágólap 
Ollók 
Kések 
Fűrészek 
Kalapácsok 
Fogók 
Reszelők, csiszolók 
Asztali satuk, pillanatszorìtók 
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Bőröző satu 
Árak 
Textil– és bőrvarró tűk 
Lyukasztók 
Mintázó és poncoló vasak 
Vonalzók 
Körzők 
Ecsetek 
Munkavédelmi eszközök 
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SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség 

megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek 

képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. Célja 

továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, szìntani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és 

igényesség kialakìtása, amely felkészìt a művészi igényű alkotómunkára, az igényes plasztikai 

tárgyalkotásra. 
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a 

feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátìttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges 

anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosìtása, a munkaszervező készségek, képességek 

kialakìtása. 
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési 

módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem 

felszerelésének megismertetése. 
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának megtanìtása, 

kéziszerszámok készìtése. 
A kreatìv feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás 

lehetőségeinek bemutatása. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók megismertetése. 
– A szobrász és kerámia tárgykészìtési technikák alkalmazásában való jártasság kialakìtása 
– Egyszerű mintázó szerszámok elkészìtése 
– Egyszerű felrakott és dìszìtett edények készìtése 
– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakìtása és fejlesztése 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 
Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakìtási lehetőségei 
Kerámiatárgy készìtésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 
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– A szerszámok bemutatása, megnevezése 
– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlìtása 
– Egyszerű organikus formák mintázása 
– Állatfigurák mintázása 
Pozitìv–negatìv formák megismerése és formálása 
– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készìtése) gipsznegatìv öntése 
– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 
– Monogrampecsét faragása 
Felületdìszìtés szìnekkel 
– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes sìkfelület tagolása engobbal 
– Szìnes agyagok 
– Szìnes masszák készìtése földfestékekkel,  
– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészìtés 
Plasztikai élménygyűjtés 
– Múzeumlátogatás 
Szabadon formálható kerámia 
– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készìtése, földfestékkel való dìszìtése 
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 
– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitìv–negatìv 

formák 
– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 
– Relief készìtése 
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 
– Múzeum– és könyvtárlátogatás 
– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 
– Kicsinyìtés–nagyìtás 
– Domborműmintázás agyagból 
– Relief és körplasztika készìtése állatfigurákkal 
– Üregelt körplasztika készìtése 
– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 
– Mintázófa és szobrászgyűrű készìtése 
– Mintázás pozitìv–negatìv plasztikai elemekkel 
– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 
– Gipszformába préseléssel sokszorosìtás 
– A relief tagolása festéssel, engobozással 
Pozitìv, negatìv, relief készìtése 
– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 
– Negatìv ellenpár készìtése 
Edénykészìtés 
– Szabadformálású és felrakott edények készìtése 
– Különféle marokedény készìtése, azok dìszìtése nyomhagyással 
– Formára vagy formába rakott intarziaedény 
– Kézi korongon történő edényfelrakás 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
– Az év során készìtett tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányìtásával 
– Ismerkedés a kiállìtás rendezéssel 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
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– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
Legyen képes: 
– alkalmazni alapszinten az elsajátìtott tárgykészìtési technikákat. 
– egyszerű edényeket felrakással elkészìteni és dìszìteni. 
– életkorának megfelelő szinten megjelenìteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető mintázási és edénykészìtési technikák alkalmazása 
– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni. 
– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készìtése és használata 
– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátìttatása 
– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészìtés. 
– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészìtés. 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
Relief és körplasztika 
A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 
A máz, mint védőréteg és szìnezőanyag 
A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 
Szögletes formák összeépìtése, vetemedés, zsugorodás 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 
Pénzérmék, plakettek mintázása 
– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 
– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 
– Gipsz pozitìv öntése, retusálása 
Az épìtészet és a társművészetek kapcsolata 
– Szobrok a közterületeken 
– Makettek készìtése 
– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból 
– Agyagvágó, simìtó kéziszerszámok készìtése 
Műterem– és gyárlátogatás 
– Szobrászművész munka közben 
– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, festőműhelyek, 

különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése 
Felületalakìtás 
– Nyomhagyásos gyakorlatok sìkfelületen 
– Sìkfelület tagolása engobbal (csìkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, ìrókázás ...) 
Edénykészìtés 
– Sìklapokból készìtett egyszerű fedeles tárgy készìtése, dìszìtése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 
Korongozás 
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– Egyszerű alapformák, azok dìszìtése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállìtás rendezése szaktanári irányìtással 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
Legyen képes: 
– a megismert tárgyalakìtási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 
– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készìtésére. 
– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 
– kisebb feladatok önálló megoldására. 
– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészìtésére. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Különböző alapszintű tárgykészìtési technikák megismertetése és gyakoroltatása 
– Az önálló megoldási készség kialakìtása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, 

körplasztika) megoldásával 
– Az alapfogások elsajátìttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanìtása és 

gyakoroltatása 
– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakìtása 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, 

keramikusművész 
Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 
Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése 
Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok 
– Egyszerű körplasztikák pozitìv–negatìv öntése 
Portré mintázása 
– Vázra épìtett portré mintázása agyagból 
– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segìtséggel 
– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 
– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segìtséggel 
Drót és faelemekkel térkompozìció készìtése 
– Az anyagok egymást erősìtő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 
Anyaggyűjtés 
– Edényformák rajzolása, dìszìtmények másolása, elemzése 
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Korongozás 
– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 
– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 
– Fenékszög esztergálása 
– Fedő kialakìtása 
Fülezés 
– Fülhúzás, felragasztás 
Mázas edény készìtés 
– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 
– Az égetés figyelemmel kìsérése 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállìtás rendezése szaktanári irányìtással 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– alapszinten az elsajátìtott tárgykészìtési technikákat. 
Legyen képes: 
– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika). 
– kisebb hengeres formát korongozni 
Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit, 
– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készìtőit, 
– a szobor– és kerámiakészìtés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasználási 

területét, a készìtés technikáját, 
– a forma és dìszìtmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 
– a balesetvédelmi szabályokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
A tanuló legyen képes: 
– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 
– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépìteni az alkotás folyamatába, 
– a tárgyalkotás folyamatában a forma és dìszìtmény összhangját megteremteni, 
– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, épìteni, térkonstrukciót készìteni, 
– különféle edénykészìtési technikákat alkalmazni, 
– igényesen megoldani a kreatìv feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig, 
– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 
– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 
– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 
A tanuló rendelkezzen: 
– a plasztikai formálás készségével, 
– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 
A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
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Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
– tervezés 40 perc 
– tárgykészìtés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és 

kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett 

ismeretét. 
A megvalósìtott tárgy mutassa be a tanuló szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján elkészìtett 

alkotás, amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más 

anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készìtett plasztika, 
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 

szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdìszìtési technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratìv plakett, dombormű, 
– korongozott vagy más technikával készìtett edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült 

plasztika. 
 
A vizsga értékelése 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 
– térformálás, konstruáló és kompozìciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és használata, 
– az elkészült munka összhangja. 
 

Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
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– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgyalkotó eljárások megismertetése és gyakoroltatása alapszinten 
– A tanév során megismertetett új fogalmak megértetése és elsajátìttatása a tanulóval, hogy azokat 

a gyakorlatban helyesen tudja alkalmazni. 
– Rajzi gyűjtés nyomán vázlat és tervkészìtéshez szükséges ismeretek elsajátìttatása 
– Felrakással vagy korongolással öblös tárgy elkészìtése 
– Az egyszerű gipszforma készìtés és sokszorosìtáshoz szükséges készség, képesség kialakìtása 
– A szobrász –kerámia tevékenységhez kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi 

szabályok és azok gyakorlati alkalmazásának megismertetése 
 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
A fény és árnyék szerepe a plasztikában 
A ritmus 
A geometrikus forma 
A szìn jelentősége a szobrászatban és kerámiában 
A stilizálás és a kompozìció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma 
A dìszìtmények eredete 
A monogram, a cìmer 
Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés 
Az agyag összetétele, anyagszerkezete 
Kerámiatárgy készìtésének munkafolyamata – agyaggyúrás, formaadási eljárások, szárìtás, 

mázazás égetés rendje 
Égetési alapismeretek 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Szobrászat–kerámia gyakorlatok 
– Kötött és szabad formálás összekapcsolása 
– Préselés agyagból 
– Engobozás, mázazás, égetés 
– Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése 
– Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata: növekedés–zsugorodás, kemény–lágy, kopás–

csiszolódás 
– Formaalakìtó természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése 
– Egyszerű szerkezetek épìtése: drótból, dróthálóból, papìrból 
Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása 
– Gyűjtőmunka alapján padlólap másolás 
– Tervrajz átmásolása gipszlapra 
– Negatìv vésés, pozitìv gipszöntés 
– Mindkét modellről gipszforma vétel 
– Bepréseléssel a sokszorosìtás gyakorlása 
– Engobozás, zsengélő égetés 
Tárgyelemzés 
– Az elkészült padlólap elemzése 
– A funkció–forma–anyag és dìszìtmény megjelenési formáinak értelmezése 
Nagyìtás 
– Kirándulás során gyűjtött vìzkoptatta kavicsok, kövek felnagyìtásával agyagszobrok alkotása 
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– Kézzel épìtett, felrakott formák 
– Szìnezés engobbal és mázakkal, égetés 
– A felnagyìtott természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, papìrból 
Szabad és kötött formálás összekapcsolása 
– Figurális agyagplasztika kézi korongon felrakott edény részeként való alkalmazása 
– Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segìtségével 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállìtás rendezése szaktanári irányìtással 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a használat során megismert különböző anyagok tulajdonságait, jellegzetességeit. 
– a szakmához kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat és a gyakorlatban 

alkalmazza azokat. 
Legyen képes: 
– alkalmazni alapszinten az elsajátìtott tárgykészìtési technikákat. 
– rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készìteni 
– felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) elkészìteni. 
– a tanév során megismert új fogalmakat a gyakorlatban helyesen alkalmazni. 
– gipszformát készìteni, és tárgyakat sokszorosìtani. 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– A különböző tárgykészìtési technikák megismertetése és gyakoroltatása 
– A tárgykészìtés során eltérő mintaszervezési megoldások alkalmazásának megismertetése 
– A sorolható csempék és reliefek elkészìtésénél a különböző módszerek elsajátìttatása 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
A stilizálás és kompozìció kapcsolata és törvényszerűségei 
A jel fogalma 
Az emberi lépték – arányösszefüggések 
Az élő test vázszerkezetének egyes részei 
Padlólapok és kályhaszemek, készìtése 
Különféle mázazási eljárások – máz alatti, máz feletti festés, sgraffito 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Szobrászat és kerámia gyakorlatok 
– A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása 
– Mintázás előtti nagyìtás 
– Tartóváz készìtése fémből, drótból 
– Állatkoponya mintázása a plasztika érzékeltetésével 
– Gipsznegatìv készìtése testrészletről 
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– Festett és mázazott padlócsempe készìtése 
– Tervezés anyaggyűjtéssel, stilizálás 
Tárgyelemzés 
– A tananyaghoz kapcsolódó plasztika elemzése történeti, művészettörténeti keretbe foglalva 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– gyakorlottan alkalmazza az alapvető szobrászati és kerámia technológiai eljárásokat 
Legyen képes: 
– Műalkotások értő elemzésére a stilizálás érdekében 
– A stilizálás érdekében látványszerű rajzok egyszerűsitésére 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az emberi lépték és arányösszefüggései alaposabb megismertetése 
– Életnagyságú részlet nagyìtásának bemutatása és gyakoroltatása 
– Koponya és csontváz alaposabb elemzése 
– Képi redukció és ìrott szöveg együttesének elemzése és alkalmazásának gyakoroltatása 
 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
Természetes és mesterséges szerkezetek viszonya 
– csontváz rajzolása 
– részletkiemelés és nagyìtás 
– a nagyìtás felhasználása mintázáskor 
– a megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése 
Stilizálás, deformálás 
– Mozdulatrajzok ruhás alakról 
– Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok 
– Kisméretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva 
Az emberi lépték 
– Gipsznegatìv készìtése különböző testrészletekről – arcról, kézről 
– Az arányösszefüggések megbeszélése 
Emberi koponya mintázása 
– koponya rajzolása, a forma és szerkezet értelmezése hangsúlyozása 
– koponya mintázása életnagyságban 
– a szobor üregelése, vagy gipszbe öntése 
Gyakorlati feladatok 
– Sìkfelület és plasztika kapcsolata 
Felületkialakìtási gyakorlatok 
– Anyaggyűjtés, dìszìtménymásolás, elemzés 
– Tervezés anyagban. Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 
– Pozitìv és negatìv viszonylatok kihasználása 
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Plasztikus padlócsempe 
– Tervezés anyaggyűjtéssel 
– Mintaszervezés, sorolható és terülő dìszìtmények 
– Tárgykészìtés gipsznegatìv segìtségével 
Egyedi relief 
– Organikus forma redukált képi megjelenìtése és ìrott szöveg együttes alkalmazása 
– Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készìtése szabadon 

választható funkcióra 
Tárgyelemzés 
– A tananyaghoz kapcsolódó szobor vagy kerámiatárgy elemzése történeti, művészettörténeti 

keretbe foglalva 
– A forma, szerkezet, valamint a funkció és dìszìtmény megjelenési formáinak értelmezése 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
– A tanév során készült munkák értékelése, válogatása 
– Záró kiállìtás rendezése szaktanári irányìtással 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– az emberi test fontosabb arányviszonyait 
Legyen képes: 
– alkalmazni az elsajátìtott tárgykészìtési technikákat 
– organikus formák redukált, jelzésszerű egyszerűsìtésére 
– műalkotások értő elemzésére 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 
– Az alapvető technológiai és szaktörténeti tudnivalók megismertetése úgy, hogy a tanuló képes 

legyen azokat szakszerűen alkalmazni 
– Az alapvető tervezési ismeretek és tárgykészìtési technikák elsajátìttatása 
– Az épìtészeti elemek szobrászati dìszìtésének és törvényszerűségeinek megismertetése 
– A mintázásban való jártasság fejlesztése 
– Portré és ember figura mintázási készség fejlesztése 
– A használati funkcióra való tárgytervezés alapelveinek a megismertetése 
 
Tananyag 
Szobrászat és kerámia ismeretek 
A megoldott feladatok során elsajátìtott plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 
Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya 
Az emberi alak megjelenìtése a különböző kultúrákban 
A figura és környezet összefüggései a plasztikai formálás szempontjából 
A töredék, a torzó problémája a művészetekben 
Az épìtett tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon 
Kőedény– és porcelángyárak 
A formatervezés jelentősége 
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Egyedi kortárs kerámia, 
A sorozatgyártással korongon készült edény összehasonlìtása forma, anyag, szerkezet, szilárdság 

szempontjai szerint 
Korongolt edény dìszìtésének lehetőségei: zsinórozás, plasztikus dombormű, csìkozás, sgraffito, 

fröcskölés, fésűs dìsz, holdazás, ecsettel való festés, ìrókázás 
Elektromos, gáz–, koksz– és olajtüzelésű kemencék 
A redukció különböző formái – feketeedény, porcelánégetés, raku 
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 
Feladatcsoportok 
Portré mintázás 
Rajzi előtanulmányok – fejrajz 
Római portré rajzolása 
– Vázkészìtés, mintázófa, mintázó gyűrű készìtése 
– Mintázás, római portré másolása 
Szobrászati dìszek készìtése épìtészeti elemekhez 
– Ornamentika rajzolása és mintázása (másolat) 
Torzó mintázása agyagból 
– Krokizás modell után 
– Vázlatok, tanulmányrajzok 
– Vázkészìtés drótból, vasból, fából 
– Mintázás agyagból 
– Gipszforma vétel szilikon betéttel 
– Pozitìv öntése gipszből 
– Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után 
– Vázkészìtés vas, fa, drót felhasználásával 
– 1/2–es méretben tömeg–szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása 
– Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel 
– Látogatás kőszobrász műteremben 
Felületdìszìtési gyakorlat 
– Anyaggyűjtés, dìszìtménymásolás, elemzés 
– Az elméletben megismert dìszìtőtechnikák gyakorlása 
– A begyakorolt technikák valamelyikének alkalmazásával önálló vonal–, folt–ritmusok 
kialakìtása sìkfelületen 
Szögletes edény és dìszìtménye 
– Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edény–együttes 

kialakìtása összeépìtéssel, dìszìtése a fenti technikák alkalmazásával 
Korongozott edény és dìszìtménye 
– Különböző profilú korongolt tálféleségek készìtése, dìszìtése festéssel, mázazással 
– A tervezést megelőző anyaggyűjtés kapcsán kompozìciós alapesetek rajzos elemzése 
Edényrészek kialakìtása 
– Préselt fül készìtése kétfeles forma segìtségével 
– Korongozott csőr összeépìtése az edénytesttel, a fül felragasztása 
– Értelmező rajzok készìtése pl. kiöntőedény esetére 
Dìszìtményvariációs gyakorlat 
– Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat dìszìtési variációi 
Tárgy együttes készìtése 
– Azonos formavilágú, harmonikus tárgy együttes tervezése, elkészìtése kézműves eszközökkel 
– Az elképzelt darabok látványszerű megjelenìtése rajzban 
Értékelés és kiállìtás rendezés 
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– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 
– Záró kiállìtás rendezése szaktanári irányìtással 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 
– a szobrászat és a kerámia klasszikus műfajait. 
– a használati funkcióra tervezett tárgyak formai problémáit 
– az épìtészeti elemek szobrászati dìszìtésének törvényszerűségeit. 
Legyen képes: 
– gyakorlottan alkalmazni az elsajátìtott tárgykészìtési technikákat alapszinten. 
– Műalkotások értő elemzésére 
Rendelkezzen alapvető tervezési ismeretekkel. 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– a szobor– és kerámiakészìtés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 
– a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb állomásait, 
– a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 
– egyes tárgytìpusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket, 
– a forma és dìszìtmény összhangjának jelentőségét, 
– a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előìrásszerű 

kezelését, 
– a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr viszonylatában, 
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
A tanuló legyen képes: 
– munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni, 
– a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és dìszìtmény szempontja szerint, 
– ismereteit, pozitìv élményeit a tárgykészìtés folyamatába beépìteni, 
– a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni, 
– a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni, 
– a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, simìtó, 

gipszelő szerszámok…) előállìtani, 
– a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni, 
– a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállìtani, 
– tervezett, igényes munkát végezni, 
– önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében, 
– terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjelenìteni, 
– a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósìtani, 
– a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatìvan megoldani, 
– a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átìrni, 
– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, épìteni, térkonstrukciót készìteni, 
– különféle edénykészìtési technikákat alkalmazni, 
– a célt és az eredményt összevetni, 
– biztonsági és balesetvédelmi előìrásokat betartani. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak 

megfelelő elemző, átìró, formaértelmező készségét, a szobrászat és a kerámia anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. 
A megvalósìtott tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban elért jártasságát, 

tudását, művészi igényességét. 
1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással megvalósìtott – tervezési munka alapján létrehozott 

alkotás, amely lehet: 
– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely más 

anyagból, 
– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 
– drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készìtett plasztika, 
– felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készìtett tárgy, tárgycsoport, 
– épületkerámia vagy épületszobrászati dìszìtőelem. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
B) A záróvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan elkészìtett tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából. 
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 

szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdìszìtési technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 
– figurális vagy nonfiguratìv plakett, dombormű, 
– korongozott vagy más technikával készìtett edény, 
– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült 

plasztika, 
– mintázott épìtészeti dìszìtőelem. 
2. A szóbeli vizsga tartalma: 
– az elkészìtett tárgy bemutatása, 
– a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai, 
– szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák, 
– a szobrászat és kerámia művészettörténeti stìluskorszakai, 
– a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
– a szobrászat, a kerámia és az épìtészet kapcsolata, 
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
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A gyakorlati vizsga értékelése 
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenìtő, átìró, absztraháló kifejező 

készség, 
– tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 
– formatani ismeretekben való jártasság, a kompozìció törvényeinek ismerete, 
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
– a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 
– felületkezelési eljárások ismerete, 
– dìszìtési eljárások ismerete, 
– kreativitás, egyediség, 
– az elkészült munka összhangja. 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Mintázó állványok 
Mintázó szerszámok 
Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 
Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 
Munkaasztalok 
Agyagos láda 
Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 
Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 
Kemence tartozékok 
Hőfokmérő–, szabályozó műszer 
Szárìtóberendezés vagy szárìtópolc 
Keverő és tároló edények 
Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök 
Kisgépek 
Tároló szekrények 
Mérőeszközök 
Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 
Vizes blokk 
Egyéni védőfelszerelések 
Munkabiztonsági berendezések 
Környezetvédelmi berendezések 
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FOTÓ ÉS FILM TANSZAK 

FOTÓ ÉS FILM MŰHELYGYAKORLAT 

A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, 

műfajának megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek 

megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, 

melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv 

sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával. 

A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és 

alkalmazási lehetőségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és szerkesztés 

eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és 

világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. A képalkotási lehetőségek megismertetése, 

kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek tervezése és kivitelezése, az utómunkálatok 

megvalósítása. 

Alapfokú évfolyamok 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és egyszerűbb alkalmazási 

lehetőségeinek megismertetése néhány példa segítségével. 

– A tanuló fantáziájának, kísérletező kedvének, nyitottságának fejlesztése. 

– Az életkori sajátosságoknak megfelelő elemző, képalkotó képességek kibontakoztatása. 

– Az eszköz– és anyaghasználat terén élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés biztosítása. 

– A társakhoz való pozitív viszonyulás formálása, a segítőkészség alakítása. 

– A munkakörnyezet tisztántartására való igény kialakítása, a fegyelmezett munkavégzés 

szabályainak elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

Ízelítő néhány hazai vagy külföldi alkotó munkájából 

A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés 

A fotós és filmes formanyelv lehetőségei 
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A fotogram, kemogram, frottázs alapjai 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Camera obscura, lyukkamera 

Camera obscura, lyukkamera készìtése és használata 

Ismerkedés a kinetoszkóppal 

– 12 képes fázisrajz–csìk készìtése 

Fényképezőgép, kamera a gyakorlatban 

– Önálló felvételek készìtése egyszerű képrögzìtő eszközökkel (mobiltelefon, digitális 

fényképezőgép) 

– Az eszközök megóvása, szakszerű kezelése 

Árnykép 

– Rövid történetet, jelenetet feldolgozó árnyképsorozat készìtése 

Fotogramok 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papìr jellemzőinek, az előhìvónak és rögzìtőnek gyakorlati kipróbálása 

– A fény útjába helyezett tárgy megvilágìtásának lehetőségei 

– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 

– Lapozható, sodorható képsorok készìtése 

– Képregény–vázlatok elkészìtése 

– Szendvicsdia komponálása, képi megjelenìtése 

– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotóművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 
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– az álló– és mozgókép közti alapvető különbségeket, 

– a rendelkezésére álló képrögzìtő eszközöket, 

– a laboreszközöket, 

– a nézőpont, kompozìció fogalmait. 

Legyen képes: 

– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben 

alkalmazni, 

– fotó– és filmalkotásokat tanári segìtséggel elemezni. 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének bemutatása. 

– A fotós és a filmes nyelv sajátosságainak, törvényszerűségeinek tanulmányoztatása. 

– A fényképezés és a filmkészìtés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek 

megismertetése. 

– A nézőpont, a képkivágás megválasztási szabályainak, képi következményeinek, valamint az 

egyszerű képregény–vázlat elkészìtésének 

megismertetése, mozgó, mozgatható képek, képsorozatok előállìtásának gyakoroltatása. 

– Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség fejlesztése. 

– Nyitottságra, problémaérzékenységre való felkészìtés kisebb feladatok önálló megoldása által. 

– A módszeres munkavégzés gyakoroltatása. 

– Saját munkák elemző értékelésének, rendezésének, rendszerezésének, dokumentálásának 

alkalmaztatása. 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

Szemelvények a fotográfia és a filmművészet technikatörténetéből 

A fotó– és filmművészet néhány emblematikus alkotásának megismerése 

Kameramozgások 

Álló és mozgó tárgy, személy követése statikus és mozgó kameraállásból 
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Különböző képkivágások (plánok) 

Egy kitalált vagy felépìtett jelenet plánokra bontása (premier plán, kistotál, nagytotál) 

Rövidfilmes kìsérletek a tapasztalatok alapján 

A mozgókép készìtés néhány szabálya 

A spontán felvételek hatása 

A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kìsérletezés 

Fotogram, kemogram, frottázs létrehozása 

Camera obscurával, analóg vagy digitális fényképezőgéppel felvételek létrehozása 

Képpár, képsor, képsorozat fogalma 

A képsor dramaturgiai lehetőségei 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A fényképezőgép és a kamera 

– A nézőpont megválasztásának képi hatása 

– A fénymérés alapjai, a záridő, fényrekesz (blende) összefüggéseinek és jelentőségének 

gyakorlati megismerése 

– A kameramozgások fajtái és ezek variációi (svenkelés, emelés, süllyesztés, kocsizás) 

A plánok kapcsolata 

– A képkivágások (plánok) rendje (premier–, szekond–, bőszekond–, amerikai–, kistotál–, 
nagytotál plán) 

– A jelenetek hosszának változatos alkalmazása 

– Rövidfilmes kìsérletek és tapasztalatok 

Fotogramok, camera obscura felvételek 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papìr jellemzői, az előhìvók és rögzìtők működése 

– Átlátszó, félig átlátszó, átlátszatlan tárgyak megvilágìtásának lehetőségei 

– Transzparencia, reflexió 
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– Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása 

– Tónusátmenetek kipróbálása 

– Nyomhagyás különféle eszközökkel és anyagokkal a fényérzékeny papìron 

– A fotogramok képsorokba, sorozatokba rendezése 

– A megvilágìtás hatásai, fotós–filmes kìsérletek a tárgyak térbeli megjelenìtésére 

– A mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel 

– Egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban 

– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotó–és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 

– a természetes és mesterséges fényforrásokat, tudjon különbséget tenni hatásmechanizmusuk 

között, 

– a képkivágások (plánok) képalakìtó hatását, 

– az optikai képalkotás fogásait, fogalmait, lehetőségeit, 

– a mozgóképkészìtés alapvető szabályait, 

– a nézőpont, kompozìció, ritmus, ismétlés, szimmetria fogalmát. 

Legyen képes: 

– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban alkalmazni, 

– egyszerű képregény–vázlatot elkészìteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat 

előállìtani, 

– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni. 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének, műfajának megismertetése. 
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– A képelemzések során az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális hátterének 

felismertetése az összefüggések alapján. 

– A fényképezés és a filmkészìtés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek 

további megismertetése. 

– A képalkotási lehetőségek mélyìtése, a tanultak kipróbáltatása és alkalmaztatása. 

– Az idő–, és térbeli változás, mozgás, fejlődés, haladás képi kifejezésének megismertetése. 

– A storyboard készìtésének elsajátìttatása. 

– A képrögzìtő és szerkesztő eszközök gyakorlati felhasználásának bemutatása. 

– Azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátìttatása, melyek birtokában a tanulók 

képessé válnak önálló alkotások létrehozása a 

fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával. 

– Az értékes munkák kiválogatásának, a rendszerezésének és kiállìtási módjainak elsajátìttatása. 

– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészìtés. 

– Az interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) elmélyìtése. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 

Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül 

A fotó– és filmművészet jelentős magyar alkotói 

A helyes expozìció fogalma, szerepe, jelentősége 

A fénymérés 

A megvilágìtás módjai, különböző világìtási változatok hatása 

A természetes és mesterséges fényforrások alkalmazási lehetőségei 

A megvilágìtás hatásai, fotós–filmes kìsérletek a tárgyak térbeli megjelenìtésére 

A kontraszt jelentősége és szerepe a felvételeken 

Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria fogalma 

A képkivágások (plánok), a helyes nézőpont 
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A kollázs, montázs mint formanyelv 

Közelìtés és nyitás zoom–objektìvvel 

Közelìtő és nyitó felvételek, kameramozgások vágási lehetőségei 

A mozgóképkészìtés szabályai 

A vágóprogram 

Folyamat– és mozgásábrázolás a művészetben 

A felvételek technikai, tartalmi és esztétikai minősége 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Fotogramok 

– A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása 

– A fényérzékeny papìr jellemzőinek, az előhìvónak és rögzìtőnek gyakorlati kipróbálása 

– Fotogramok, kemogramok, frottázsok, különböző fotók, képek felhasználásával montázs, 

kollázs készìtése 

– Képsorozat létrehozása a montázzsal 

– Térbeli manipuláció a fotópapìrral (hajtogatás, vágás), megvilágìtás, előhìvás 

– Irányìtott roncsolás (tépés, égetés), megvilágìtás, előhìvás 

– A mozgás illúziója 

– Szendvicsnegatìv készìtése 

– Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása 

Kreatív feladatok 

– Egyéni nézőpont és kompozìciós rend megválasztása 

– Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria megjelenìtése az alkotásokban 

– Spontán és rendezett fotók készìtése 

– Az idő–, és térbeli változás, mozgás, képi kifejezése a fotó és a film formanyelvén keresztül 

– Képsorozatok készìtése analóg fényképezőgéppel 

– Storyboard létrehozása rajzolással, kollázs technikával 
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– Forgatási terv elkészìtése, filmetűd forgatása stábmunkában 

Utómunkálatok 

– Analóg, fekete–fehér felvételek készìtése, filmhìvás 

– A leforgatott nyersanyag digitalizálása 

– A vágóprogram alkalmazása 

– A felvételek igényes megjelenìtése webes felületeken 

Vizsgamunka készítése 

– A tanult technikai ismeretek segìtségével megvalósìtott fotó vagy filmalkotás, dokumentálás 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotó–és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül, 

– a nézőpont, kompozìció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 

– a kameramozgások, a jelenetek képsorokra bontását, a képsorok megszerkesztésének elveit, 

módszereit, 

– azokat a kreatìv technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez, 

– folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 

– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat. 

Legyen képes: 

– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 

– az idő–, és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 

– storyboard–ot készìteni, 

– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készìteni, és annak alapján 

megfelelő segìtséggel filmet forgatni, 

– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni, 

– a baleset–, munka–, és környezetvédelmi szabályokat betartani. 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a fotó és filmtörténet néhány jellemző alkotását, 

– a fotó– és filmművészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, 

– az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket, 

– a rendelkezésére álló képrögzìtő eszközöket, 

– azokat a kreatìv technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez, 

– a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben, 

– a nézőpont, kompozìció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait, 

– a rajz–és animációs filmek készìtésének elveit (lapozható, sodorható képsorok), 

– a laboreszközöket, 

– a képkivágások (plánok) képalakìtó hatását, 

– a mozgóképkészìtés alapvető szabályait, 

– a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását, 

– a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

– megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben 

alkalmazni, 

– képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segìtséggel elemezni, 

– az idő– és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni, 

– egyszerű képregény–vázlatot elkészìteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat 

előállìtani, 

– fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni, 

– storyboard–ot készìteni, 

– csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni, 

– saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, 
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– önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készìteni, és annak alapján 

megfelelő segìtséggel filmet forgatni, 

– a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is alkalmazni, 

– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Fotó és film műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– fotó és film készìtés 140 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló a fotó– és filmművészet anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. Az elkészìtett mű 

mutassa be a tanuló fotó– és filmtechnikai jártasságát, tudását. 

A fotó és film műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással – a koncepció alapján, a tanult technikai 
ismeretek segìtségével megvalósìtott fotó vagy filmalkotás, 

amely lehet: 

– fotó – camera obscura –fotogram sorozat, 

– mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel, 

– egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban, 

– képsorozat készìtése azonos kompozìciós elv alapján, 

– storyboard és film, filmrészlet készìtése. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az alapvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan készìtett fotósorozat vagy filmalkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv alapján 

elkészìtett alkotás, amely lehet: 

– tárgyfotó sorozat, 

– környezetfotó sorozat, 

– rövid tárgy–animáció, 

– ritmusgyakorlat készìtése mozgóképi eszközökkel. 

A vizsga értékelése 

– a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata, 

– a kompozìció alapelemeinek ismerete, alkalmazása, 

– a képkivágások, képalakìtó eljárások ismerete, 

– önállóság, eredeti látásmód. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének, műfajának, technikatörténetének 

megismertetése. 

– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. 

– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világìtástechnikai ismeretek 

elsajátìttatása. 

– Újabb technikai kìsérletek megtervezésének és kivitelezésének megismertetése. 

– Szinopszis ìrásának, a forgatókönyv felépìtésének, szerkezetének, használatának 

megismertetése. 

– A tartalom és a művészi kifejezés összefüggéseinek megértetése. 

– A fotó–, és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazási lehetőségének 

elsajátìttatása. 

– A megtanult képzőművészeti technikák és kreatìv módszerek egyre önállóbb beépìtése az 

alkotó munkába. 
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– Az utómunkálatok szakszerű megvalósìtása. 

– A kész munkák webes megjelenìtésének lehetőségei, szabályai. 

– A munkafolyamat résztvevőivel való együttműködés fontosságának tudatosìtása. 

– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartása. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 

Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül (Daguerre, Talbot, Stieglietz) 

Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben (Moholy–Nagy László, André Kertész, Munkácsi 

Márton) 

Az expozìció fogalma, szerepe, jelentősége 

A fénymérés 

Különböző fényviszonyok fajtái, a derìtés fontossága 

Szinopszis ìrása, a forgatókönyv felépìtése, szerkezete, használata 

Snittek ritmusa 

A jelenetek felépìtésének rendje, variációs lehetőségek 

A tartalom és a művészi kifejezés összefüggései 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Portréfényképezés 

– A portréfotózás gyakorlata különböző gyújtótávolságú objektìv használatával 

– A portré megvilágìtásának változatai (egylámpás, kétlámpás és háromlámpás megoldások) 

– Az elkészült fotókból sorozatok összeállìtása számìtógép segìtségével 

Montázsgyakorlatok 

– A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának megválasztása 

– Plán kapcsolások 
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– Számìtógépes vágóprogramok gyakorlati alkalmazása 

Rövidfilmkészìtés 

– Szinopszis elkészìtése 

– Forgatókönyv ìrása a szinopszis alapján 

– Rövidfilm forgatása stábmunkában 

Utómunkálatok 

– A negatìv, pozitìv eljárásmódok, filmhìvás, nagyìtás 

– A leforgatott nyersanyag digitalizálása 

– A vágóprogram alkalmazása 

– Zenei részletek, hangeffektek alkalmazása 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 

– a fotótörténet legnagyobb korszakait, 

– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 

– a kamera működését, 

– a fotózás és filmezés technikai és alkotói folyamatát, 

– a plánok összekapcsolásának szabályait, 

– a különböző kompozìciós rendszereket, a lényegkiemelés eszközeit, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat, 

– a filmkészìtés elő– és utómunkálatait, 

– a fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályait, 

– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– saját maga és mások által készìtett fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 
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– spontán helyzeteket kreatìv módon megörökìteni, 

– helyesen exponálni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságát tudatosan alkalmazni, 

– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatìv módszereket munkáiba beépìteni, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazni, 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 

– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállìtás, honlap), 

– a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani. 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének, műfajának, technikatörténetének 

megismertetése.  

– Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. 

– A fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályainak megismertetése. 

– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világìtástechnikai ismeretek 
elmélyìtése. 

– A mozgóképi formanyelv tudatos alkalmaztatása. 

– A fotográfiák módosìtási lehetőségeinek, a műtermi felvételek és videóklip készìtésének, az 

utómunkálatok módszereinek elsajátìttatása. 

– Az álló– és mozgóképi eszközök fejlesztési irányainak követése. 

– Az elkészült alkotások esztétikus formában történő dokumentálása és bemutatása (kiállìtás, 

honlap). 

– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása. 

– A stáb munkájában való aktìv, kreatìv részvétel fejlesztése. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete 
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Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül (Cartier–Bresson, Man Ray) 

Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben (Brassai, Capa) 

Expozìciós alapfogalmak (zársebesség, blende, érzékenység) 

Egész– és félalakos felvételek szabályai, lehetőségei 

Az aranymetszés fogalma, jelentősége a képszerkesztésben 

Munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

Fotográfiák módosítása 

– Képsorok, képsorozatok készìtése a tanult technikai lehetőségek felhasználásával 

– A munkák átkomponálása, módosìtása képszerkesztő program segìtségével 

Műtermi felvételek 

– Álló– és mozgófigurák megvilágìtási módjai (főfény, derìtőfények) 

– Eltérő hátterek alkalmazása 

– Kìsérletek a blue–box technikával 

Videóklip készìtése 

– A zenei anyag kiválasztása 

– A zenei hangulatot kifejező tudatos és rögtönzött felvételek készìtése 

– Szokatlan nézőpontok és kameraállások használata 

– A jelenetek sorrendjének variációs lehetőségei 

– A leforgatott anyag utómunkálatai számìtógépes programok segìtségével 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 

– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 

– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
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– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektìv kamerás felvételsorokat, 

– a különböző kompozìciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat, 

– a filmkészìtés elő– és utómunkálatait, 

– a kész munkák webes megjelenìtésének lehetőségeit, szabályait, 

– a fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályait, 

– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– saját maga és mások által készìtett fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 

– spontán helyzeteket kreatìv módon megörökìteni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságait tudatosan alkalmazni, 

– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatìv módszereket munkáiba beépìteni, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazni, 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 

– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállìtás, honlap), 

– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének, műfajának, technikatörténetének 

megismertetése. 

– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. 

– A fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályainak, valamint a reklámetika megismertetése. 

– Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világìtástechnikai ismeretek 

elmélyìtése. 

– A reklámfotó sajátosságainak megismertetése. 

– Tárgy– és figura fotózási módszereinek elsajátìttatása műtermi és természetes körülmények 

között. 



 

 

314 

 

– Tervezett vagy aktuális eseményen keresztül a fotóriport–készìtés lehetőségeinek bemutatása. 

– Jelenetsorok rendezésének, montìrozásának és utóhangosìtásának elsajátìttatása. 

– Reklámfilm forgatásának gyakoroltatása stábmunkában. 

– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és 

alkalmaztatása. 

– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósìtásának megismertetése. 

– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása. 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 

Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet 

Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó– és filmművészetben 

A kompozìciós szerkesztési elvek az álló– és mozgóképben 

Kompozìció sémák a képzőművészetben 

A kép és a szöveg egymásra hatása 

Műtermi fotográfia 

Tipográfia 

Reklámetika 

Számìtógépes szerkesztőeszközök ismerete 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

Reklámfotó 

– Tárgy és figura fotózása műtermi és természetes körülmények között 

– A képek feldolgozása számìtógép segìtségével 

– Tipográfia gyakorlati alkalmazása 

– A nyomtatás gyakorlati megvalósìtása 

Fotóriport 

– Tervezett vagy aktuális esemény dokumentálása 
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– Az elkészült felvételek sorozatba rendezése 

Reklámfilm 

– Témaválasztás 

– Reklámozandó tárgyhoz kreatìv történet megìrása 

– Storyboard készìtése 

– A reklámfilm leforgatása stábmunkában 

– Számìtógépes utómunka (vágás, trükkök, zene) 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 

– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 

– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektìv kamerás felvételsorokat, 

– a különböző kompozìciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat, 

– a filmkészìtés elő– és utómunkálatait, 

– kész munkák webes megjelenìtésének lehetőségeit, szabályait, 

– a fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályait, 

– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit 

– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 

– a fotózás során elsajátìtott képszerkesztési, képkivágási, nagyìtási, és egyéb lehetőségeket 
alkalmazni, 
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– storyboard–ot, forgatási vázlatot készìteni, egyszerű forgatókönyvet ìrni, hanganyaggal ellátott 

filmet készìteni, 

– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 

– a fotó–és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazni, 

– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 

– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállìtás, honlap), 

– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A fényképezés és a mozgófilm–készìtés történetének, műfajának, technikatörténetének 

megismertetése. 

– A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. 

– A fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályainak bemutatása. 

– Különböző megvilágìtási módszerek kombinációjának megismertetése. 

– A fotózás során elsajátìtott képszerkesztési, képkivágási, nagyìtási és egyéb lehetőségek 

tudatos felhasználtatása. 

– A kameramozgások, képkivágások, trükkök alkalmazási lehetőségeinek elsajátìttatása a 

mondanivalónak megfelelően. 

– A professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeinek megismertetése. 

– Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és 

alkalmaztatása. 

– Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósìtatása. 

– A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása. 

– Az egész éves tudatos tervezésben és a gyakorlati munkában való aktìv részvétel igényének 

kialakìtása. 

– Felkészìtés az elkészült alkotások kiállìtásra kész összeállìtására és önálló bemutatására. 

 

Tananyag 

Álló– és mozgóképi ismeretek 
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Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet 

Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó–és filmművészetben 

Különböző megvilágìtási módszerek kombinációja 

A fényérték fogalma 

A mélységélesség fogalma 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

Fotótörténet (esszé) fényképezése 

– Előzetes tervezés 

– Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél 

– Felvételek készìtése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektìvekkel 

– Történet 5–6 jellegzetes képre való redukálása 

– Összeállìtás 

Videóklip forgatása 

– A zenei anyag kiválasztása 

– Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése 

– A forgatókönyv elkészìtése 

– Felvételezés többszörös forgatással 

– A klip végleges elkészìtése vágással. A zenei ritmus előnyei 

– Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállìtás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 

– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 

– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektìv kamerás felvételsorokat, 
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– a különböző kompozìciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 

– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat, 

– a filmkészìtés elő– és utómunkálatait, 

– a fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályait, 

– a munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit, 

– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 

– a fotózás során elsajátìtott képszerkesztési, képkivágási, nagyìtási, és egyéb lehetőségeket 

alkalmazni, 

– storyboard–ot, forgatási vázlatot készìteni, egyszerű forgatókönyvet ìrni, hanganyaggal ellátott 

filmet készìteni, 

– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 

– a fotó–és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazni, 

– együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel, 

– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállìtás, honlap), 

– a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

 

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

– a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét, 

– a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit, 

– a kamera működését, 

– a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit, 

– a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát, 
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– a filmkészìtés elő– és utómunkálatait, 

– a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektìv kamerás felvételsorokat, 

– a különböző kompozìciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat, 

– a fotó– és filmkészìtés etikai és jogi szabályait, 

– a munkavédelmi tudnivalók. 

A tanuló legyen képes: 

– saját maga és mások által készìtett fotókat, filmeket értelmezni és elemezni, 

– megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit, 

– bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni, 

– spontán helyzeteket kreatìv módon megörökìteni, 

– konkrét eseményt előzetes szempontok alapján megörökìteni, 

– a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos 

alkalmazására, vágóképek kiválasztására, 

– a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatìv módszereket munkáiba beépìteni, 

– a fotózás során elsajátìtott képszerkesztési, képkivágási, nagyìtási, és egyéb lehetőségeket 

alkalmazni, 

– storyboard–ot, forgatási vázlatot készìteni, egyszerű forgatókönyvet ìrni, hanganyaggal ellátott 

filmet készìteni, 

– a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni, 

– a fotó– és filmkészìtéshez kapcsolódó számìtógépes programokat alkalmazni, igényes módon 

webes felületen bemutatkozni (honlap), 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel, 

– az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállìtás, album), 

– a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
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A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Fotó és film műhelygyakorlat 

A gyakorlati vizsga időtartama 

– tervezés 50 perc 

– fotó vagy film készìtése 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A koncepció tükrözze 

a tanuló fotó és filmművészeti ismereteit. Az elkészìtett mű megoldása mutassa be a tanuló fotó 

és filmtechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

1. A fotó és film műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotósorozat vagy 

filmalkotás. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányìtással – képi vagy szöveges koncepció alapján, a tanult 

technikai ismeretek segìtségével megvalósìtott alkotás, amely témája alapján lehet: 

– portrésorozat, 

– reklám/divatfotó sorozat, 

– riport/autonóm riport 

– megrendezett fénykép 

– kìsérleti fotó/film 

– kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó képsorozat, 

– ritmusképzés álló– és mozgóképi eszközökkel, 

– rövidfilm. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszìnén, ideje alatt önállóan készìtett fotósorozat vagy filmalkotás. 
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Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat, tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján 

elkészìtett alkotás, amely lehet: 

– portréfotó sorozat, 

– reklámfotó sorozat, 

– riport/autonóm riport, 

– megrendezett fénykép, 

– mozgást kifejező mikrotörténet, 

– fotó– vagy filmtechnika alkalmazásával készített montázs. 

2. A fotó és film műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– az álló– és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai, 

– a fotózás és a filmezés technikái, 

– a fényképezés és filmkészítés története, 

– a fotó– és filmművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

– – a magyar fotó– és filmművészet jeles képviselői, 

– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

A vizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelése 

– lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete, 

– a képkivágások és a képalakìtó lehetőségek alkalmazása, 

– kompozìciós rendszerek ismerete és alkalmazása, 

– a koncepció eredetisége, átgondoltsága, 

– a megvalósìtás minősége, 

– a tanult ismeretek kreatìv alkalmazása. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 

– kommunikációs készség. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Munkaasztalok, székek 

Szárítóberendezés 

Repró–állvány, fotóállvány 

Fotónagyító 

Fotólámpa, sötétkamra lámpa 

Fényképezőgép tartozékokkal (manuális módban használható, analóg) 

Videokamera 

Montázsasztal 

Erősítő, keverő, mikrofon 

Fotólabor eszközök 

Zárható vegyszertároló szekrény (veszélyes anyagok alkalmazása esetén) 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Sötétítő eszköz 

A továbbképző évfolyamokban ajánlott eszközök: 

3 db fejgenerátoros műtermi vaku (kiegészítő felszerelések, vakufénymérő, fotóháttér...) 

Számítógép, képszerkesztő és vágóprogramok  
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VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

NÉPMŰVÉSZET 

A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének 

megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet, 

megbecsülés kialakìtása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a 

személyiség formálódásának pozitìv irányba terelése. 
A tantárgy feladata a tantárgy iránti nyitottság kialakìtása, az általános néprajzi, népművészeti 

ismeretek átadása. Feladata emellett a hagyományos népi kultúra és értékrendszer bemutatásával 

a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a közösségi érzés mélyìtése, az 

egyén helyének, szerepének tudatosìtása, a hovatartozás–tudat, a szülőföldhöz való kötődés 

erősìtése, értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és 

ìtélőképesség, az empátia és a tolerancia mélyìtése. 
A népművészet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a vizuális 

alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátìtásával 

párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé 

is. 
A népművészet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépìthető a 

többi tantárgy oktatási folyamatába is. 
 

Alapfokú évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományok felelevenìtésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakìtása. 
– A tananyag elsajátìttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosìtása, 

valamint a közösségi érzés kialakìtása, mélyìtése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Népi gyermekjátékok tìpusai 
Közösségi élmény, a játék során betöltött szerepek 
Népköltészeti alkotások 
Cselekmények, érzelmek, jó és rossz 
Feladatcsoportok 
Népi gyermekjátékok 
– Mondókák 
– Mozgásos játékok 
– Vonulások 
– Párválasztó játékok, körjátékok 
– Szellemi játékok 
– Hagyományos játéktevékenységek felelevenìtése 
Népköltészet 
– Népmesék 
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– Népdalok 
– Találós kérdések 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
– a népköltészet néhány alkotását. 
Legyen képes: 
– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományok felelevenìtésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakìtása, 

mélyìtése. 
– A tananyag elsajátìttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosìtása, 

valamint a közösségi érzés kialakìtása, erősìtése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Népi gyermekjátékok tìpusai 
Játékkészìtés, csapatszellem, szabályok 
Jeles napok, naptári ünnepek 
Szereplők, események, szokástárgyak 
Feladatcsoportok 
Népi gyermekjátékok 
– Eszközös játékok 
– Ügyességi és sportjátékok 
– Hagyományos játéktevékenységek felelevenìtése 
Naptári ünnepek 
– Kiemelkedő őszi ünnepek 
– Kiemelkedő téli ünnepek 
– Kiemelkedő tavaszi ünnepek 
– Kiemelkedő nyári ünnepek 
– A szokások felelevenìtése 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
– a kiemelkedő jeles napok fontosabb szokásait. 
A tanuló legyen képes: 
– nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 



 

 

325 

 

– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti 

érdeklődés mélyìtése. 
– A népköltészeti alkotások, a népi hitvilág és a gyermekjátékok jellemzőinek bemutatása, rajtuk 

keresztül az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása, a közösségi szerepek felismertetése, 

mindezzel a személyiség formálódásának pozitìv irányba terelése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Múlt, és jelen, a népi kultúra 
A közösség és a hagyomány szerepe 
Népköltészeti alkotások: a népmese, a népmonda, a népdal jellemzői 
Hiedelemvilág, magyarázatkeresés 
Népi gyermekjátékok, a játékok szerepe, tìpusai 
Feladatcsoportok 
A népi kultúra, népi közösség 
– Múlt és jelen egymásra épülése 
– A hagyomány, a hagyományozódás folyamata, fontossága 
– A népi kultúra mibenlétének körvonalazása 
– A közösség szerepe az ember életében 
– A közösségi érzés, hovatartozás–tudat felkeltése a tanulókban 
Népköltészet 
– A népköltészet sajátosságai 
– Mesemondók, a mesemondás alkalmai 
– A népmese: a népmesék szereplői, mesei cselekmények 
– A mese világképe, jellegzetes mesei elemek 
– A népmonda: valóságra épülés, magyarázatkeresés 
– Népi bölcsességek: szólások, közmondások 
– Játékos kedv: mondókák, találós kérdések 
– Események és érzelmek a népdalokban 
Népi hitvilág 
– A népi hitvilág 
– Világképek 
– Hiedelemalakok 
– Mágikus cselekmények 
– Hiedelmek a mindennapokban és a népköltészeti alkotásokban 
Népi gyermekjátékok 
– A gyermekjáték szerepe 
– Csoportba tartozás – feladatok, szerepek 
– A játékok tìpusai 
– Felnőttek játékai a gyermekekkel 
– Fiúk és lányok játékai 
– Szellemi és mozgásos játékok 
– Eszközös és eszközkészìtő játékok 
– Szokások, hagyományok megjelenése gyermekjátékokban 
– A hagyományos játéktevékenységek felelevenìtése 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a hagyományok szerepét, 



 

 

326 

 

– a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 
Legyen képes: 
– a népi kultúra értékeinek befogadására. 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti érdeklődés mélyìtése. 
– Az emberélet fordulóinak és a jeles napok jellemzőinek bemutatása, rajtuk keresztül az érzelmi 
és erkölcsi érzékenység árnyalása. 
– A hagyományok és a közösség szerepének, működésének felismertetése, mindezzel a 

személyiség formálódásának pozitìv irányba terelése. 
– A népszokások és a saját környezetük szokásainak megfigyelésével az elemző és összehasonlìtó 

képesség fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A néprajz mibenléte 
Ünnep és hétköznap. Az ünnep jellemzői 
Népszokások 
Jeles napok, naptári ünnepek 
Népi közösségek, a közösség szerepe az ember életében 
Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, felnőtté válás, házasság 
Feladatcsoportok 
A néprajz 
– A népi kultúra fogalma, területei 
– A hagyomány fogalma, a hagyományozódás kérdésköre 
– Múlt és jelen egymásra épülése 
Népszokások – Jeles napok 
– Hétköznapok és ünnepek 
– A tavaszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A nyári ünnepkör fontosabb ünnepei 
– Az őszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A téli ünnepkör fontosabb ünnepei 
– A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus 

tevékenységek, szokástárgyak 
Az ember életének fordulói 
– Az egyén és a közösség viszonya 
– A közösségi értékrend 
– Család, nagycsalád 
– Csoportba tartozás – feladatok, lehetőségek 
– Életút a közösségen át 
– Születés, gyermekkor 
– A hagyomány, a hagyományokba való belenevelődés folyamata 
– A gyermekjáték szerepe, felkészülés a felnőtt életre 
– Ifjúkor 
– Lakodalom, házasság 
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– Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó fontosabb szokások, népköltészeti alkotások, dramatikus 

jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Követelmény 
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 összehasonlìtani. 
 
5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyìtése. 
– A népi épìtészet és a népi gazdálkodás jellemzőinek megismertetése, általuk a népi kultúra az 

élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése, a természet és az ember 

kölcsönhatásainak felfedeztetése, valamint az ember termelő munkája iránti megbecsülés 

kialakìtása. 
– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állìtásával, saját környezetük megfigyelésével, az 

elemző és összehasonlìtó képesség fejlesztése. 
– A hagyományok és a közösség működésének példájával a személyiség formálódásának pozitìv 

irányba terelése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népi épìtészet: településtìpusok, épìtmények, lakhely, alaprajz 
A ház berendezése, bútorfajták 
Életmód, munka, munkamegosztás 
A népi gazdálkodás fajtái: az állattartás és a földművelés 
Feladatcsoportok 
A népi építészet 
– A természeti viszonyok hatása az épìtkezésre 
– A települések fajtái. A falu és a város 
– A népi épìtészet jellemzői: az épìtkezés alapvető anyagai, technikái 
– Az épìtkezés mint közösségi munkaalkalom 
– Lakóházak, gazdasági épületek 
– Alaprajz, a jellegzetes háromosztatú ház 
A ház berendezése 
– A bútorok tìpusai, a bútortörténet érdekességei 
– A helyiségek jellegzetes berendezési módjai 
– A bútorok és a berendezés jelfunkciója 
– A népi épìtészethez, berendezéshez fűződő jellegzetes népköltészeti alkotások, népszokások, 

hiedelmek 
A népi gazdálkodás 
– A munka szerepe a közösségi értékrendben 
– A közösség munkamegosztása – férfi és női munkák 
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– A "minden hasznosìtásának" elve 
– A természeti környezet és az életmód összefüggései 
Állattartás 
– Az állattartás szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
– A pásztorkodás 
– A termelt javak feldolgozása 
– Az állattartáshoz kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
Földművelés 
– Az földművelés szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
– Termények, a termelt javak feldolgozása 
– A földműveléshez kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a népi kultúra területeit, 
– a gazdálkodás szerepét, alapjait, 
– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
– a népi épìtészet 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. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyìtése. 
– A népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése. 
– A tárgyalkotó tevékenység, a céhes hagyományok bemutatásával az ember termelő munkája 

iránti megbecsülés kialakìtása. 
– A régi és a mai viszonyok egymás mellé állìtásával, saját környezetük megfigyelésével, az 

elemző és összehasonlìtó képesség fejlesztése. 
– A hagyományok példájával a személyiség formálódásának pozitìv irányba terelése. 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népi kézműves tárgyalkotás szerepe, jellemzői 
A tárgyak csoportjai a felhasználási területek alapján 
Kézműves mesterségek kialakulása 
Fával, agyaggal, textillel, bőrrel és fémmel dolgozó mesteremberek 
Céh, céhszervezet 
Feladatcsoportok 
A hagyományos tárgyalkotás 
– Az ember tárgykészìtő tevékenysége, a tárgykészìtés szerepe, területei 
– A hagyományos tárgyalkotás alapvető szempontjai 
– A tárgykészìtés fontosabb alapanyagai 
– A tárgyak jelző értéke, mágikus funkciója 
– Háztartási és gazdasági eszközök 
A tárgyalkotás munkaformái 
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– Önellátás 
– Kézműves mesterségek 
– Céhszervezet, céhes hagyományok 
Kézműves mesterségek 
– Faművesség 
– Agyagművesség 
– Textilművesség 
– Bőrművesség 
– Fémművesség 
– Egyéb mesterségek 
– A mesterségek alapjai, jellegzetes tárgyalkotási területek 
– Céhtörténeti érdekességek 
Vizsgamunka készítése 
– Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka 
 
Követelmény 
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. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 
– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
– a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet alapjait, 
– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
– tárgyalkotás szerepét, területeit, 
– a népi épìtészet fontosabb jellemzőit. 
A tanuló 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. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 15 perc 
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A vizsga tartalma 
A népművészet ìrásbeli vizsga tartalma: 
Az ìrásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, népköltészetről, 

hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 
1. A népművészet ìrásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 
A tanuló által készìtett ìrásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 

megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszìnén és ideje alatt. 
Az ìrásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett ismerete. 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 
– a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 
– a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 
– népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 
– népi hitvilág, világkép, 
– a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 
– gyermekjátékok, 
– természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaalkalmak–hoz 
kapcsolódó szokások, hiedelmek, 
– népi épìtészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 
– hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 
– tud eligazodni a népköltészet világában, 
– ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 
– ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 
– ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 
– ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 

hiedelmeket, 
– tájékozott a népi épìtészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 
 
A vizsga értékelése 
Az ìrásbeli vizsga értékelése 
– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlìtó, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– helyes fogalomhasználat, 
– tárgyelemző készség. 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
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Továbbképző évfolyamok 

 
7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományos szellemi és anyagi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti 

tisztelet kialakìtása. 
– Az ember tárgyalkotó tevékenységének területeinek (famunkák, fonható szálasanyagok, népi 

kerámiák) megismertetése, tanulmányozásukkal akézműves tevékenységek megbecsülésének 

kialakìtása, mélyìtése. 
– A népművészeti emlékek, a dìszìtőművészet megismertetésével az értékrend árnyalása, tudatos 

tárgykultúra létrehozása iránti igény felkeltése, az esztétikai érzékenység fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népművészet általános jellemzői 
Művészet a folklórban 
Népzene, néptánc, dramatikus szokások 
A tárgyalkotó népművészet 
A népi dìszìtőművészet jellemzői 
Famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák: jellegzetes tárgytìpusok és technikák 
Feladatcsoportok 
A népművészet 
– A népművészet fogalma, általános jellemzői 
– Népművészet a szellemi és tárgyi kultúrában 
– Kollektìv művészet, közösségi értékrend 
– Információhordozó szerep, jelentéstartalom a népművészetben 
Népzene, néptánc 
– A népi hangszerek jellegzetes tìpusai 
– A népzene jellegzetességei 
– Jellegzetes tánctìpusok 
– Férfi és női táncok, páros táncok 
– Táncalkalmak 
Dramatikus szokások 
– A népi szìnjátszás alapvető jellemzői 
– Dramatikus szokások alkalmai 
A népművészet motívumrendszere 
– A népi dìszìtőművészet jellegzetességei, a dìszìtmények funkciói 
– A népművészet motìvumrendszere, motìvumtìpusok 
– A kompozìcióépìtés jellegzetességei 
– A népművészet szìnvilága 
– Jelentéstartalom, hiedelmek, szokások a motìvumokhoz kapcsolódóan 
Famunkák, fonható szálasanyagok 
– A fa felhasználási területei 
– A fa alapvető megmunkálási és dìszìtési technikái 
– A pásztorfaragás sajátos tárgyai, motìvumkincse 
– A bútorkészìtés jellegzetességei 
– Kapufaragás 
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– Vessző–, gyékény–, szalma– és csuhémunkák 
– Felhasználási területek, tárgytìpusok 
– Jellegzetes munkafolyamatok 
– A tárgyakhoz fűződő jelentéstartalom, szokások, hiedelmek 
Népi kerámia 
– A kerámiakészìtés munkafolyamata 
– Alapvető formázási és dìszìtési technikák, motìvumkincs 
– A kerámiák tìpusai, funkciói 
– A kerámia tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
 
Követelmény 
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 dìszìtőművészet eszközrendszerét. 
Legyen képes: 
– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet 

kialakìtása. 
– Az ember tárgyalkotó tevékenységének újabb területeinek megismertetése (népi bőrmunkák, 

textilmunkák és egyéb tárgyalkotási területek), tanulmányozásukkal a kézműves tevékenységek 

megbecsülésének kialakìtása, az értékrend árnyalása, tudatos tárgykultúra létrehozása iránti igény 

felkeltése. 
– A népművészeti emlékek megismertetésével az esztétikai érzék fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A tárgyi népművészet 
Népi bőrművesség 
Népi textìliák, népviselet 
Egyéb kézműves területek 
Az anyagok előállìtása és feldolgozása 
Jellegzetes tárgytìpusok és technikák 
Feladatcsoportok 
Népi bőrmunkák 
– A bőrkikészìtés alapjai 
– A bőr felhasználási területei, bőrműves tárgytìpusok 
– Jellegzetes munkafolyamatok, készìtési és dìszìtési technikák 
– A bőrmunkákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
Népi textìliák 
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– A népi textìliák alapanyagai 
– A kendermunka és a gyapjúfeldolgozás alapjai 
– A szövés – fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk 
– A szövés mintakincse 
– A népi hìmzések 
– Jellegzetes szìnvilág, motìvumkincs, kompozìciók 
– A kékfestés 
– Alapvető munkafolyamatok 
– Motìvumkincs, mintafák 
– A népi textìliák felhasználási területei 
– A népi textìliákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
A népviselet 
– A viselet elemei 
– A ruházat jellemzői 
– Fejviselet, hajviselet fajtái, jellemzői 
– Lábbeli tìpusok 
– Öltözet–kiegészìtők, ékszerek fajtái, jellemzői 
– A viselet mint jelrendszer, a közösséghez tartozás kifejeződése az öltözeten keresztül 
– Öltözetdarabokhoz kapcsolódó szokások és hiedelmek 
Egyéb kézműves tevékenységek 
– Mézesbábosság 
– Mintaformák 
– Tojásfestés 
– A tojás mint szimbólum 
– Egyéb kézműves tevékenységek 
– A tárgyakhoz fűződő szokások, hiedelmek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a népművészet ágait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: a népi bőrmunkák, textilmunkák és egyéb 

tárgyalkotási területek jellemzőit, 
– a dìszìtőművészet 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. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 

öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakìtása. 
– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az összefüggések 

felismertetése. 



 

 

334 

 

– A néprajzi tájegységek tanulmányozásával (Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység néprajzi 

tájegységei) a szülőföldhöz való kötődés erősìtése, 
a közösségi érzés mélyìtése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakìtása, 

fejlesztése. 
– A népművészeti emlékek tanulmányozásával a változások folyamatának felismertetése az 

esztétikai, etikai élmény– és ìtélőképesség mélyìtése. 
– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátìttatása. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népművészet történeti változásai 
A stìluskorszakok jellemzői 
Néprajzi tájegységek 
Dunántúl, Alföld, Északi–középhegység néprajzi tájegységei 
A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 
Feladatcsoportok 
A népművészet stíluskorszakai 
– A népművészet általános jellemzői 
– A népművészet stìluskorszakai 
– Régi stìlus 
– Új stìlus 
– Legújabb stìlus 
– A stìluskorszakok kialakulásának háttere 
– Az egyes korszakok jellegzetes tárgykultúrája, dìszìtőművészete 
Néprajzi tájegységek 
– Közösségi értékrend 
– Egyén és közösség viszonya, a közösségbetartozás kifejeződése 
– Centrális és peremhelyzet 
– A népi kultúra táji tagolódása, a magyarországi tájegységek 
– Dunántúli tájegységek 
– Az Alföld tájegységei 
– Az Északi–középhegység tájegységei 
– Fontosabb tájegységek tanulmányozása: 
– Földrajzi elhelyezkedés 
– A természeti környezet, jellegzetes életmód 
– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, dìszìtőművészete 
– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
– Irányìtott gyűjtőmunkák 
 
Követelmény 
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. 
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Legyen képes: 
– a népművészet értékeinek felismerésére és megfogalmazására, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 

öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakìtása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése. 
– A régi és a mai szemlélet egymás mellé állìtásával mindennapi élet kérdéseire, való 

válaszkeresés, a problémamegoldó képesség fejlesztése. 
– A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az egyén helyének, szerepének 

tudatosìtása. 
– A néprajzi tájegységek (a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei), valamint a saját 

környezetük, lakóhelyük hagyományainak tanulmányozásával a hovatartozás–tudat, a 
szülőföldhöz való kötődés erősìtése. 
– A közösségi érzés mélyìtése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakìtása, 

fejlesztése. 
– A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátìttatása. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Néprajzi tájegységek 
A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
A saját tájegység tanulmányozása 
A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
A közösség és az értékrend változása. A népi iparművészet kialakulása 
Hagyományápolás, értékmegőrzés 
Néprajzi szakirodalom 
A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 
Feladatcsoportok 
A határainkon túli magyarság 
– A népi kultúra táji tagolódása 
– A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
– Földrajzi elhelyezkedés, történelmi háttér 
– A természeti környezet, az életmód jellemzői 
– A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
– A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, dìszìtőművészete 
– Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
– A közösségbetartozás kifejeződése 
– Alkalmazkodás, asszimiláció, identitás 
– Irányìtott gyűjtőmunkák 
A saját tájegység népművészete 
– Elhelyezkedés, természetföldrajzi adottságok, életmód, gazdálkodás 
– A táj jellegzetes népművészete, tárgykultúrája, dìszìtőművészete 
– A szellemi kultúra sajátosságai 
– A táj fontosabb központjai 
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– Irányìtott gyűjtőmunkák 
Népi iparművészet 
– A hagyományos közösségek felbomlása 
– A népi iparművészet jellemzői 
– Változások, átfogalmazva beépìtés – új igényekhez való igazodás 
– Érték, stìlus és a használó ember összhangja 
– A népi kultúra, a népművészet továbbélési lehetőségei 
– A hagyományok és a közösségi értékek szerepe napjainkban 
– A hagyományápolás lehetőségei 
– Intézmények, rendezvények a népi kultúra szolgálatában 
– Néprajzi szakirodalom: könyvek, folyóiratok 
Rendszerezés 
– A népi kultúráról tanultak áttekintése, rendszerezése 
– A tárgyelemzésről és a gyűjtőmunkáról tanultak áttekintése 
Vizsgamunka készítése 
– Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleìrás 
 
Követelmény 
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. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

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 korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
– a magyar nép, és a népművészet táji, történeti tagolódását, 
– a dìszìtőművészet eszközrendszerét, 
– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 
A tanuló legyen képes: 
– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 

megfogalmazására, 
– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 



 

 

337 

 

– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 20 perc 
A vizsga tartalma 
A népművészet ìrásbeli vizsga tartalma 
Az ìrásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népművészeti ismerete: anépművészetről, a hagyományos népi kézműves 

tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszerzett tudása. 
1. A népművészet ìrásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleìrás. 
A tanuló által készìtett ìrásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott tárgyelemző 

feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, egyéni 

gyűjtőmunkáját, tárgyleìrását. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszìnén és ideje alatt. 
Az ìrásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet ágairól, azok 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 
– a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 
– a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 
– a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó összetevők (funkció, 
anyag, méret, technika, forma, dìszìtés) összefüggései, 
– a népművészet motìvumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 
– szőttesek, népi hìmzések, kékfestés, 
– a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 
– bőrművesség területei, tárgytìpusai, hagyományai,, 
– a fazekasság tárgytìpusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 
– a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motìvumkincse, 
– vessző–, gyékény–, szalma–, csuhé megmunkálásának hagyományai, 
– mézesbábosság, tojásfestés, 
– a népi kultúra táji tagolódása, 
– a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, valamint 

lakhelyének hagyományai, 
– a népművészet továbbélése, a hagyományápolás lehetőségei. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri népművészet mibenlétét, motìvumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 
– ismeri a fa–, bőr–, textilművesség és népi fazekasság jellemzőit, 
– ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
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– tudja elemezni a megismert tárgyakat, 
– tud összehasonlìtó elemzéseket végezni, 
– tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 
 
A vizsga értékelése 
Az ìrásbeli vizsga értékelése 
– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlìtó, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– fogalomismeret, 
– tárgyelemző készség. 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

A művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá tétele 

a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A tanuló világos kifejező– és érvelési 

képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az egyes korokra jellemző legfontosabb 

stìlusirányzatokon keresztül. A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe 

helyezése, a korszakok formanyelvének, stìlusjegyeinek vizsgálata. Célja továbbá a 

művészettörténet emlékanyagában való eligazodás elősegìtése, az ismeretek beépìtése a tanuló 

életébe és munkájába az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, 
technikák, eljárások megismerésével. 
A tantárgy feladata a világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. A művészet 

kultúrában és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a művészet folytonosságának és 

korról korra változó jellegének feltárása, az egyes művészettörténeti korok jellemző 

stìlusjegyeinek összehasonlìtása. Feladata továbbá a kortárs művészet hagyományokhoz való 

viszonyának bemutatása a művészeti ágak kapcsolatának, érzékeltetése a műfajhatárok 

elmosódásának és a műfajok közötti közlekedés lehetőségeinek, megmutatásával. Az önálló 

tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakìtása. Jelentős műemlékek, 

múzeumok, gyűjtemények, kiállìtások látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség 

előhìvása. A művészetek formanyelvének, a legjellemzőbb kifejezőeszközöknek és 

komponálásmódoknak megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és jellemző 

alkotásainak bemutatása az őskortál napjainkig. 
A művészettörténet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a 

vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók 

elsajátìtásával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a 

társművészetek felé is. 
A tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépìthető a többi tantárgy 

oktatási folyamatába is. 
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Alapfokú évfolyamok 

 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A tanuló érdeklődésének felkeltése a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. 
– Közösen végzett műelemzéseken keresztül a művészet legkorábbi korszakaira jellemző 

legfontosabb stìlusjegyek megismertetése. 
– Az ismeretszerzés igényének kialakìtása, a művészet szerepének szemléltetése a különböző 

korszakokban és civilizációkban. 
 
Tananyag 
Bevezetés 
– A művészettörténet alapfogalmai 
– A művészettörténet helye és szerepe a tudományok között 
– A művészet vizuális nyelve 
– A képző– és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik 
Őskor 
– Az emberré válás folyamata 
– A művészet kezdetei 
– Használati és kultikus tárgyak, ékszerek – a temetkezés legrégibb emlékei 
– Plasztikák, idolok, állatszobrok 
– Barlang– és sziklarajzok, festmények 
– A megalitikus kultúra emlékei 
Mezopotámia 
– A folyamközi birodalmak 
– Sumérok, akkádok, babiloniak, asszìrok, perzsák 
Egyiptom 
– Az egyiptomi társadalom 
– Világkép, hitvilág 
– Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése 
– Az egyiptomi művészet konvenciói, stìlusai, korszakai 
A Kínai Birodalom 
– A nagy dinasztiák időrendi áttekintése 
– Hiedelemvilág, az ősök kultusza 
– A Kìnai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 
– Festészet, tájképfestés, kalligráfia 
Japán művészete 
– A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus 
– Kìnai befolyás, a buddhizmus elterjedése 
– A zen buddhizmus és a művészet 
– Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 
India művészete 
– Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 
– A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 
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– A hinduista hitvilág és kultúra 
Afrika művészete 
– Ősi birodalmak Fekete–Afrikában 
– A kultúrák sokfélesége 
– Az afrikai maszkok, mágia, ősök kultusza 
– Plasztika, bronzszobrászat 
A prekolumbiánus művészet 
– Korai földművelő kultúrák 
– Mìtoszok, szertartás és épìtészet 
– A közép– és dél–amerikai indián kultúrák áttekintése 
Kréta és Mükéné 
– A minoszi kultúra: épìtészet, festészet, plasztika 
– Az akháj szellemiség, épìtészet 
Görög művészet 
– A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 
– A városállamok és a társadalom felépìtése 
– Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 
– Az épìtészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettìpusok 
– A szobrászat nagy korszakai 
– Festészet, vázafestészet 
A hellenizmus kora 
– Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban, 
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stìlusjegyeit, 
– 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 stìlusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
– a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció–szempontú elemzésére, 
– a nem európai kultúrák művészetének megértéséhez szükséges szempontok és kulturális 

tényezők figyelembe vételére. 
 
4. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet emlékanyagában való 

eligazodás biztosìtása. 
– A tanuló felkészìtése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok 

tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerése által. 
– Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényének kialakìtása. 
 
Tananyag 
Az etruszkok 
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– A római kultúra kezdetei, görög hatások 
– Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sìrépìtmények 
Római művészet 
– Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 
– Új épìtészeti vìvmányok, szerkezetek, épülettìpusok 
– A szobrászat új feladatok előtt – a portré 
– Falfestmények, a jellegzetes római stìlus kialakulása 
Késő római és bizánci művészet 
– A kereszténység eszmevilága, elterjedése 
– A latin ókeresztény és a görög bizánci épìtészet legfőbb jellemzői, sajátosságai 
– A mozaikművészet 
– A kereszténység és az állam 
– Egyházi táblakép–festészet, ikonok 
A népvándorlás korának művészete 
– A római birodalom bukása 
– A nomád népek életmódja, hitvilága 
– A honfoglaló magyarok művészete 
– A Karoling Birodalom művészete 
– Kultúra, vallás és képzőművészet 
Az Iszlám Birodalom művészete 
– Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 
– Az iszlám épìtészet főbb épülettìpusai, stìlusjegyei 
– A kalligráfia az iszlám művészetben 
A román kor művészete 
– A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 
– Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 
– Az egyházi épìtészet sokszìnűsége 
– A kereszténység képi nyelve 
– Hódìtások, keresztes hadjáratok 
A gótika 
– Gótikus épìtészet – gótikus katedrális 
– Üvegablakok, gótikus szobrászat 
– Az egyház megújhodása 
– A gótika sokszìnűsége Európa országaiban 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stìlusjegyeit, 
– 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 stìlusok magyarországi vonatkozásait, itteni megjelenési formájukat, 
jelentőségüket, 
– azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen tanulmányozhatja a 

tanult stìlusok emlékeit. 
Legyen képes: 
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stìlusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. 
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5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A tanuló figyelmének ráirányìtása a világkép és a képzőművészet viszonyára, a művészet 

kultúrában és a társadalomban betöltött helyére, a művészet folytonosságnak és korról korra 

változó jellegének az egyes művészettörténeti korok jellemző stìlusjegyeinek bemutatása. 
– Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakìtása, a kitartó, 

módszeres munkavégzésre való nevelés. 
– A művészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának megismertetése. 
 
Tananyag 
A reneszánsz előzményei – trecento 
– Művészet az itáliai városállamokban 
– A szellemi megújulás első jelei 
– Vallási és világi épìtészet 
– A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 
– Új stìlus születése 
A korai reneszánsz – quattrocento 
– Kereskedők és mecénások 
– Új keresztény művészet 
– Vallási hagyomány és antik kultúra 
– A művészet és a természettudományok viszonya 
– Művészet és humanizmus 
Az érett reneszánsz – cinquecento 
– Az itáliai udvarok és az antik világ 
– Városi palotaépìtészet és a megújuló egyházi épìtkezések 
– A pápaság és a művészetek 
– A reneszánsz művészet Itálián kìvül 
A reneszánsz alkonya – manierizmus 
– A manierizmus fogalma, jellemző stìlusjegyei 
– A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 
A barokk művészet 
– A katolikus egyház diadala 
– Az új szellemiség hatása az egyházi épìtészetre, festészetre, szobrászatra 
– Európa világi épìtészete a királyi udvarokban 
– A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban 
– A holland festészet aranykora 
– Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet 
A rokokó művészete 
– Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia 
– A rokokó és a vallásos művészet 
– A rokokó portréművészete 
A klasszicizmus 
– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Új művészet az antik világ bűvöletében 
– A klasszicizmus épìtészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése 
A romantika 
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– Szubjektivitás, erős érzelmi töltés 
– A napóleoni birodalom 
– A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében 
– A romantika Európa országaiban 
A realizmus 
– Valóságfeltárás, társadalomkritika 
– A realista portréművészet és tájképfestészet 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stìlusjegyeit, 
– 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 tradìcióhoz, 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 stìlusjegyek felismerésére, 
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, ìrásban és kompozìciós vázlatokban, 
– műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 
 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A tanuló világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése, az ismeretek a tanuló életébe és 

munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosìtása. 
– Az összehasonlìtó elemzések során a korok, korszakok kapcsolatainak, kölcsönhatásainak, 

egymásra épüléseinek kiemelése. 
– A modern művészet létrejöttének, fő művészi és társadalmi problémáinak, kérdésfelvetéseinek 

megértetése. 
 
Tananyag 
Az impresszionizmus 
– Új utak, új művészi szabadság 
– Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 
– Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 
Posztimpresszionizmus 
– Pointillizmus 
– Az ösztönök felszabadìtása 
– A belső lényeg megragadása 
A századforduló építészete és képzőművészete 
– Ipari forradalom – új igények, új anyagok, új épìtészeti feladatok 
– A historizmus, akadémizmus, eklektika 
– Szecesszió 
– Szakìtás, szembefordulás az akadémizmus világával 
A XX. század első fele 
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– A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 
Expresszionizmus 
– A primitìv művészet felfedezése 
A fauvizmus 
Kubizmus 
– A látvány felbontása mértani alapformákra 
– Autonóm képalkotás 
– Újìtások az épìtészetben 
Organikus és funkcionalista építészet 
Futurizmus 
– Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus 
Absztrakt művészet 
– Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz 
– Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet 
– Művészet a két világháború között 
Konstruktivizmus 
– Geometrikus alakzatok sìkon és térben 
– Festészet, függőleges, vìzszintes irányok, tiszta szìnek 
Dadaizmus 
– Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 
– A konceptuális művészet előfutára 
Szürrealizmus 
– A belső felszabadìtása, automatizmus 
Bauhaus 
– Az épìtőműhely. Előkurzus – kézműves mesterség – ipari formatervezés 
Művészet 1945–től napjainkig 
– A modernség megújhodása 
Absztrakt expresszionizmus 
– Felfokozott érzelmi hatások 
– Tasizmus, akciófestészet 
Pop art 
– Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika 
Hiperrealizmus 
– Fényképszerű valósághűség 
Op–art, kinetikus művészet 
– Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok 
Minimal art, konceptual art 
– Gondolati tartalmak feltárása 
– A kreatìv gondolat fontosabb, mint maga a mű 
Napjaink művészete – kortárs művészet 
– Land art, body art, performance, happening, totális művészet ... 
– Az épìtészet új útjai 
– A posztmodern változatai 
Vizsgamunka készítése 
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleìrás 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stìlusjegyeit, 



 

 

345 

 

– 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, összehasonlìtására, 

értékelésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, ìrásban és kompozìciós vázlatokban, 
– műalkotásokat elemezni a témák és stìluselemek szempontjából, sikeresen alkalmazni az 

összehasonlìtó műelemzés eszközét, 
– érteni és értékelni a művészet kìsérletező megnyilvánulásait, felbecsülni ezek jelentőségét a 

későbbi korokra nézve. 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
– az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban, 
– a művészettörténeti korok, korszakok, irányzatok főbb stìlusjegyeit és legkiemelkedőbb alkotóit, 

alkotásait. 
A tanuló legyen képes: 
– műalkotásokat elemezni a témák és stìluselemek szempontjából, 
– eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– az egyes művészettörténeti korokra jellemző stìlusjegyek felismerésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, ìrásban és kompozìciós vázlatokban, 
– a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére. 

A művészettörténeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet ìrásbeli vizsga tartalma 
Az ìrásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az épìtészetről, a 

képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 

műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 

ismeretszerző igénye. 
1. A művészettörténeti ìrásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleìrás. 
A tanuló által készìtett ìrásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleìró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az intézmény által összeállìtott művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszìnén és ideje alatt. 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– művészettörténeti alapfogalmak, 
– a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
– a képző– és iparművészet ágai, műfajai, 
– a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
– a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
– az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
– Kìna, Japán, India, Afrika művészete, 
– a prekolumbiánus művészet, 
– Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
– etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
– a népvándorlás korának művészete, 
– a román és a gótikus kor művészete, 
– a reneszánsz művészete, 
– a barokk és rokokó művészete, 
– a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
– az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
– a századforduló épìtészete és képzőművészete, 
– a 20. század első felének művészete, 
– a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstìlusok kifejezési szándékát és módját, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
– képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 
A vizsga értékelése 
Az ìrásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– analizáló és szintetizáló készség, 
– összehasonlìtó készség, 
– tervező, feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stìlusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kifejező és érvelési képesség. 
 

Továbbképző évfolyamok 
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7. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, formanyelvüknek és 

stìlusjegyeiknek vizsgálatával összehasonlìtó elemzések végzése. 
– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok 

közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése. 
– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállìtások látogatásával a 

szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakìtása. 
 
Tananyag 
Primitív művészet egykor és ma 
– Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete 
– Észak–, Közép– és Dél–Amerika indián kultúrái 
– Hitvilág, stìlusok, szertartások, testfestés, tetoválás 
A primitív művészet hatása a magas művészetre 
– A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitìv művészet 
– A primitìv kultúrák és napjaink művészete 
Népművészet 
– A népművészet fogalma, megközelìtése 
– Hagyomány, életmód, szokások, zene, tánc, viselet, tárgyak 
– A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon 
– Életmódváltás és népművészet 
– A népművészet napjainkban 
– Népművészet és üzlet 
– Népművészet és turizmus 
– Népművészet és politika 
A városi folklór 
– Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus népművészetre 
– Új életforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban 
– Grafittik, tetoválás 
– A szubkultúrák művészete 
A naiv művészet 
– A magas művészet és a naiv művészet viszonya 
– Utak a népművészetből a naiv művészet felé 
– A világháborúk művészete: életmód, emlékek, tárgyak 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a teljes művészettörténet főbb korszakait, stìlusait, stìlusjegyeit, 
– a prehisztorikus és a nem európai kultúrák művészetének lényeges sajátosságait, 
– a különböző művészeti jelenségek mögött húzódó világnézeti, társadalmi hátteret, 
– 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, 



 

 

348 

 

– elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segìtségével, 
– értelmezni a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát. 
8. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok 

formanyelvének és stìlusjegyeinek, vizsgálatával 
összehasonlìtó elemzések végzése. 
– A klasszikus kultúra lényegi vonásainak megvilágìtása, irodalmi, mitológiai és történeti 

forrásainak megismertetése, a nyugati civilizációra gyakorolt hatásainak érzékeltetése. 
– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok 
közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése. 
– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállìtások látogatásával a 

szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakìtása. 
 
Tananyag 
A görög művészet gyökerei 
– Előzmények – a minoszi kultúra 
– Hatások – a hellén kultúra kialakulásának körülményei, okai 
Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet 
– Hasonlóságok, különbözőségek 
– Kölcsönhatások, egymásra épülés 
– A hellén kultúra hatásai Itáliától az Indusig 
– Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok 
Etruszk művészet 
– Hìd a görög és a római művészet között 
– Görög hatások és hagyományok 
– A római kultúra kezdetei 
Római művészet 
– Görög, etruszk hatások 
– Görög emlékek, görög mesterek Itáliában 
– Másolatok, műgyűjtés 
– A provinciák művészete 
– A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra 
– Róma hatása a bizánci művészetre 
– Róma hatása a korai keresztény művészetre 
A reneszánsz mint az antikvitás újjászületése 
– Ásatások, tárgyi emlékek 
– Antik eszmények, formák és kánonok 
– Az antik filozófia újjászületése 
– Művészet és humanizmus 
A klasszicizmus 
– Utazások, rajzok, metszetek 
– Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások 
– Gyűjtemények, múzeumok 
– Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja 
– Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban (ruházat, bútorok) 
Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre 
– A klasszicizmus és a szocialista realista épìtészet és művészet 
– Az antik kultúra és a klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére 
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– Az antik kultúra hatása napjainkban 
 
Követelmény 
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, 
– összehasonlìtó elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segìtségével, 
– jellemző ikonográfiai témák felismerésére, elemzésére, változatainak értelmezésére. 
 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok 

formanyelvének és stìlusjegyeinek vizsgálatával 
összehasonlìtó elemzések végzése. 
– A különböző vallási jelenségek és a képzőművészet kapcsolatának elemzése, az általános 

törvényszerűségek és sajátosságok felismertetése. 
– Az ideológia alapvetően meghatározó szerepének érzékeltetése minden művészeti jelenségben. 
 
Tananyag 
Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete 
– Sokistenhit 
– Az élet folytatása a túlvilágon 
– Az Amarna–kor (Ehnaton birodalma) és hatásai 
Mezopotámia művészete 
– Sumer és akkád művészet és hitvilág 
– Babiloni és asszìr művészet és hitvilág 
– Az ókori Irán művészete és hitvilága 
A Közép–Kelet művészete 
– Párthusok és Szasszanidák, valamint az Ahura–Mazda–kultusz 
Az iszlám művészete 
– Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, valamint a művészet 
– Az iszlám gondolatvilág – a távol–keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek összehasonlìtása 
Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 
– A buddhizmus és a művészet 
– A dzsainizmus, a hinduizmus és a művészet 
Délkelet–Ázsia művészete 
– India és a buddhizmus hatása a helyi kultúrákra 
Kína művészete 
– A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre 
– Tibet és Kìna hiedelemvilága, kultúrája és művészete 
Japán művészete 
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– A sintoizmus és a művészet 
– A zen–buddhizmus hatása a művészetre 
Zsidó művészet 
– A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet 
– A zsidó világszemlélet, a hellén filozófiák és a keresztény gondolatvilág összehasonlìtása 
A keresztény művészet 
– A kereszténység kialakulása, elterjedése és eszmerendszere 
– A korai kereszténység és a művészet 
– A késő római és a bizánci művészet 
A kereszténység és az állam 
– A kelta kereszténység Írországban és Észak–Angliában 
– Kultúra, vallás és képzőművészet a Karoling Birodalomban 
A keresztény Európa a román kor idején 
– A kereszténység és a hatalom 
– Hódìtások és keresztes hadjáratok 
A keresztény Európa a gótika idején 
– Fellendülés, pénz és hatalom a városokban 
– A gótika virágzása és az egyház 
Pogány motívumok a keresztény világban 
– A szakrális művészet és a reneszánsz 
– A pápai udvar hatása a művészetekre 
A reformáció hatása a művészetre 
– Az új eszmék hatása az életmódra, kultúrára 
– Új megrendelői réteg, új igények, új műfajok 
A katolikus egyház diadala 
– A barokk művészet gyökerei 
– Az ellenreformáció hatása a művészetre 
– Új optimizmus, pompa, fényűzés 
Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 
– Hittérìtés és művészet 
– A gyarmatok művészete 
– Keresztény eszmeiség és helyi hiedelemvilág keveredése 
– Kortárs keresztény művészet 
A felvilágosodás művészete 
– Ráció és művészet 
– Ateista művészet 
Művészet az ideológiák szolgálatában 
– A szocialista realizmus művészete 
– A Harmadik Birodalom művészete 
Ideológiák napjaink művészetében 
– Szubkultúrák, csoport ideológiák 
– Kvázi kultuszok, rìtusok 
– Magánmitológiák 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a művészettörténeti korokat és irányzatokat, azok főbb stìlusjegyeit, 
– a főbb vallásokat, azok mitológiáit, rìtusait, teológiáját, legfontosabb szent szövegeit, 
– a kereszténység tanìtását, történetét, egyházi művészetét, 
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– 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 segìtségével, 
– felismerni és elemezni az egyes műalkotások vallási funkcióját, világnézeti mondanivalóját és 

közösségi szerepét. 
 
10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
 
– A 19–20. századi művészetről tanultak új megvilágìtásba helyezése, elsősorban a művészet 

társadalmi funkciója, illetve a társadalmi konvencióval való konfliktusa szempontjából. 
– A művészeti törekvések és folyamatok létrejöttének és társadalmi fogadtatásának megértetése. 
– A művészet és a művész definiálásának, lehetséges szempontjainak és problematikájának 

felvetése. 
 
Tananyag 
Realizmustól az impresszionizmusig 
– Az uralkodó ìzlés "klasszikus felfogása" és a pillanatnyi benyomásokat rögzìtő új 

valóságfelfogás ellentéte 
Az impresszionizmustól a fauvizmusig 
– A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata 
– Tudományos megalapozottság – rendszerezésre való törekvés 
– Egyéni stìlus, expresszìv motìvumhasználat 
Az építészet és az ipari forradalom 
– A hagyományos neo irányzatok és az új épìtészeti mozgalmak 
– Az új épìtészeti feladatok kihìvásai és a rájuk adott válaszok 
A szecesszió 
– Nyìlt szembenállás, szakìtás az akadémizmus felfogásával 
– A szecesszió és az alkalmazott művészetek 
Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet 
– A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya 
Úttörők és epigonok 
– Magányos alkotók és iskolák 
– Az avantgarde művészet utóélete 
Művészet és társadalom 
– Művészet és politika 
– Direkt módon politizáló agitatìv művészet 
– Tiltott, tűrt, támogatott művészet 
– Művészet a rendszerváltás után 
Művészet és kommunikáció 
– Művészet és manipuláció 
– Művészet és üzlet 
– A magas művészet és a közönség 
– A giccs fogalma 
Kortárs művészet 
– Klasszikus hagyományok és azok tagadása 
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– Az akadémikus iskolázottság és az autodidakta művész 
– Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet 
– "Profi" és "amatőr" művészet 
– Művészet és közönség, művészet és a közönség hiánya 
– Totális művészet, "mindenki művész" 
– Művészet és élet 
Vizsgamunka készítése 
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleìrás 
 
Követelmény 
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: 
– összehasonlìtó elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segìtségével, 
– ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitìv és negatìv 

vonatkozásait, művészet és társadalom 
konfliktusainak lehetőségét, 
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével; más 

nézetek, vélemények megértésére, 
elfogadására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 
– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 

alkotások tükrében, 
– tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat. 
A tanuló legyen képes: 
– összehasonlìtó elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segìtségével, 
– reálisan értékelni önmaga és mások munkáját, eredményeit és a sokszìnűséget, 
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 
– felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy– és környezetkultúra világából, 
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével más 

nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 
 
A művészettörténeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 
A vizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 60 perc 
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A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
Művészettörténet ìrásbeli vizsga tartalma 
Az ìrásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az ìrásbeli dolgozatból mérhető 

legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, 
műelemzési jártassága, elemző, összehasonlìtó képessége, az épìtészetről, grafikáról, festészetről, 

szobrászatról, azok műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
1. A művészettörténeti ìrásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleìrás. 
A tanuló által készìtett ìrásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleìró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészìteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tìz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
B) Az intézmény által összeállìtott művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszìnén és ideje alatt. 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– primitìv művészet egykor és ma, 
– városi folklór, 
– naiv művészet, 
– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
– hiedelemvilág és művészet, 
– vallás és művészet, 
– ideológiák és művészet, 
– hivatalos művészet és az avantgarde, 
– művészet és kommunikáció, 
– kortárs művészet. 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, 

hogy a tanuló milyen szinten: 
– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
– tud összehasonlìtó elemzéseket végezni, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– képes a pontos önértékelésre. 
 
A vizsga értékelése 
Az ìrásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– összehasonlìtó készség, 
– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stìlusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 
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A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor) 
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
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V. ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

KLASSZIKUS ZENE 
 

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 

alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és 

gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, 

népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A program 

lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása 

mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló 

ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök 

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

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

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel 

való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

Ütős tanszak tantárgyai: dob-, ritmus- és ütőhangszerek 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zongora, 
kamarazene, zenekar, kórus 

Hangszeres tanszakok – egyéni képzés 

„A” TAGOZAT 
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Főtárgy: hangszeres tantárgyak 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 
zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus.  

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár, ütőhangszeres tantárgyak) 

tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, 

a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 

Óraterv  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

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

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

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, gitár, zongora, hegedű, gordonka, ütőhangszerek. 
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A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

zenei műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág (képző– 
és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve 

azok tanítási óráin részt vehet.  

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgyak esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene tantervi programjainak tantárgyai 
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Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár, ütőhangszeres tantárgyak) 

tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

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

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

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

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, gitár, zongora, hegedű, gordonka, ütőhangszerek 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
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Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” tagozat 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és 

kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy. 

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, valamint népzene tantervi programjainak tantárgyai. 

 

Óraterv  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(1–

2) 
(1–

2) 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 

elvégezni. 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú 

évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, 

vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres évfolyamok elvégzése után, kötelezően 

választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 
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zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

Zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Korrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a 

továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve zongora, gitár, ütőhangszeres tantárgyak)  

 

„B” tagozat 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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Választható 

tantárgy 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

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

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

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

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától 

lehet irányítani. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos  2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni  2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve zongora, gitár, ütőhangszeres tantárgyak) 

 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia: 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

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

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 
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– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

 

Személyes kompetencia: 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia: 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

– Esélyegyenlőség 

Módszertani kompetencia: 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

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

zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
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A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és 

záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly 

módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A 

művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A 

vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. A művészeti alapvizsga és 

záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, 

valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati 

vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, 

vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet, 
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Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, 

vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet  

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): 

tanult hangszer 

 

Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, valamint 

zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 

valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 
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2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 
vagy zeneelmélet 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
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„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 

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

teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 
tanévben döntőbe került.  Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán 

megszerzett művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga 

alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát 

vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán 

figyelembe kell venni. A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga 

tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt 

tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

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

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely 
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vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a 

tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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A zeneművészeti ág tanszakai, évfolyamai és követelményei 

FURULYA 

 
Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. 
 
A furulyatanítás általános céljai, feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 
– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb 

körét; 
– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó– és 

előadóművészeit, 
– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 
 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 
– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 
– differenciált hangindítást és hanglezárást, 
– megfelelő tempójú repetíciót, 
– laza, egyenletes ujjtechnikát, 
– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 
 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 
– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 
– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 
– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 
 
Fordítson figyelmet 
– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 
– a tudatos zenei memorizálásra, 
– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére 
– a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 
 
 
Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 
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A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 
támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 
Fejlesztési feladatok 
A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 
 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszer részei, összeállítása. 
– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 
– Különböző játékmód és hangindítások  
– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 
– Játék a hangszer fejével. 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása  
–– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
 
Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, 

kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában ritmikus 

mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 
Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 
 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszer részei, összeállítása. 
– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 
– Különböző játékmód és hangindítások . 
– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása. 
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– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 
– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 
 
 
Követelmények  
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. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 
igénybevételével, kotta nélkül. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszer részei, összeállítása. 
– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 
– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás nyelvvel.  
– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében). 
– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 
– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 
– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 
– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 
 
Követelmények  
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). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két–három népdal, kotta nélkül. 
– Egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
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2. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek 
– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák. 
– Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 
– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 
– Régi és új stílusú magyar népdalok. 
– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, hasonlóság, 

különbségek felismerése stb. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése. 
– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val. 
– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 
 
Követelmények  
Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 
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. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 
– Egy népdal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 
– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és karakterjelzések, 

előadási utasítások stb. 
– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett 

stb.). 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 



 

 

374 

 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 
– Dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 
 
 
Követelmények  
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). 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 
– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 
– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano stb.). 
– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 
– Staccato–játék nyelvzárással. 
– Dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal.  
– Az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása. 
– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya bevezetésekor. 
– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő–szükségletére. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 
 
Követelmények  
A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 
„F”–alapú furulya használata. 
Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 
A fogástáblázat önálló használata. 
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A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 
 
 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A trillatáblázat használata. 
– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.). 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 
– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 
 
Követelmények  
Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg 

kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 
– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
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– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Kromatikus skála. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán– és altfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
A trillatáblázat önálló használata. 
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 
A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül; 
– Egy etűd, 
– Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 

díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 
követelményeinek. 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 
– Az eddig tanult hangkészlet bővítése  
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– Pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata  
– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 
– Enharmónia. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett 

stb.). 
– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 
– Hanglezárás a száj kinyitásával. 
– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 
– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  
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– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével. 
– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

bevezetésekor. 
– Az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel.  
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 
 
 
Követelmények  
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 
Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 
Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 
Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 
A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A trillatáblázat használata. 
– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 
– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 
– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
–– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, gigue 

stb.). 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 
– Staccatók nyelvzárással. 
– Az altfurulya használatának gyakorlása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 
 
Követelmények  
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 
Altfurulya használata. 
A fogástáblázat önálló használata. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 
 
 
 
 
 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák. 
– Inégal játék fogalma. 
– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 
– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 
 
Követelmények  
A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 
A trillatáblázat önálló használata. 
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 
Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, kotta 

nélkül. 
 
 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 
– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 
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– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– Versenymű, fantázia. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 
– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–r–t  
inégal játék állandó gyakorlása. 
– A t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 
 
Követelmények  
Zárlati hemiolák önálló felismerése. 
Önálló hangolás. 
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 
Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 
Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
 „A” tagozat  
A tanuló 
– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 
– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 
– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 
– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1 g3–ig (in F), 
– legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában 
– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 
– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek 

között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 
– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 
rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 
– tudjon önállóan hangolni, 
– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 
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Ismerje  
– az f1– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 
– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 
– a tanult anyagban előforduló tempo– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat, 
– a furulya történetét, rokon hangszereit, 
– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 
 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 
– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és dominánsszeptim 

négyeshangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával, 
– két etűd vagy egy variációsorozat, 
– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
Művészeti alapvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló 

(EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész 

(Schott) nehézségi szintjén. 
– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: 
Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi 
Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte 
Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar 

táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten 

Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd 

altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 
– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau és 
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Tambourin I–II. tétel, Fesch: F–dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: 
Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– T–l, d–l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 
– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 
– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
Zárlati hemiolák önálló felismerése. 
Önálló hangolás. 
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
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– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 
– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
–– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–
t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
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. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  
– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 
– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–
r–t inégal játék állandó gyakorlása. 
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– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, amplitúdó). 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 
Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 
Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 
Ujjvibrato, rekeszvibrato.  
 
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–r–t inégal játék, 

valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 
Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 
Összetett ornamensek. 
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  
 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  
– Egy etűd. 
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– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A túlpontozás, mint zenei elem. 
– Összetett ornamensek. 
– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 
– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 
– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–r–t 
inégal játék állandó gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 
 
Követelmények  
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 
A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 
Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 
Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 
Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
-Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 
– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 
– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 
– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–
r–t inégal játék állandó gyakorlása. 
– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– A skálák tempójának fokozása. 
– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 
 
Követelmények  
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  
A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 
Összetett ornamensek. 
Ujjvibrato, rekeszvibrato. 
A barokk szvit tételeinek ismerete. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Két etűd. 
– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján 
– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 
– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–
r–t inégal játék állandó gyakorlása. 
– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. A 

skálák tempójának fokozása. 
– Különböző vibratók állandó fejlesztése, alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 
 
Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 
Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 
Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 
Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 
– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 
– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 
– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 
– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–
r–t inégal játék, valamint a t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása, 

hármas elrendezésben is. 
– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 
– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 
– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
 
Követelmények  
Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 
A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  
Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat–  és domináns 

négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 
– Egy etűd. 
– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 
– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
 „A” tagozat  
A tanuló legyen képes 
– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben  
– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására 
– a segédfogások önálló megválasztására, 
– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására  
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– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására 
– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 
– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló 

javítására, 
Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött 

szerepét. 
Rendelkezzék  
– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel,  
– egyenletes, laza ujjtechnikával, 
– zenei képzelőerővel. 
 
 „B” tagozat  (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– hangszere történetét és irodalmát, 
– f1–a3 –ig (in F) a fogásokat, 
– a trilla–, segéd–, piano–, forte– fogásokat, 
– az irodalomra legjellemzőbb tánc– és tételtípusok tempóit és karaktereit, 
Legyen képes 
– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 
– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 
– a levegő tudatos beosztására, 
– vibrato–mentes hang képzésére, 
– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 
Rendelkezzék 
– összehangolt ujj– és nyelvtechnikával, 
– fürge szimpla–nyelvtechnikával, 
– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 
– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
Tudjon 
– tisztán intonálni, 
– pontos ritmusban játszani, 
– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim–felbontásokkal  
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
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– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák 

(Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 
– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 
– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 

szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1–5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. van: 
Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c–moll (Bärenreiter), 

nehézségi szintjén. 
– Egy teljes szonáta vagy concerto. 
– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: 

Variációk op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 

1/6, nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 
Egy billentyűs hangszer. 
Egész alakot visszaadó tükör. 
Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 
Metronóm. 

 
 

FUVOLA 

 

 

A fuvolatanítás általános céljai, feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 
– a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
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– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
– a belső hallás fejlesztése, 
– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a fuvola történetét, 
– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
– a hangszer irodalmát, 
– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
– a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 
– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
– lapról játszási készségét. 
– zenei memóriát 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 

képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 
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– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok olvasása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

– A 2/4, 4/4 –es ütemek. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

– Gyermek– és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok  

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül. 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangszerismeret 
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– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok biztosabb olvasása  

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus 

– A 2/4, 3/4, 4/4 –es ütemek ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében. 

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakításához 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása. 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

Alapfok évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
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– A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete (külső megjelenés, hangmagasság, hangszín 

stb.). 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és fogása. 

– A módosítójelek ismerete. 

– Hangsorok tudatosítása, abszolút hangnévvel is. 

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak. 

– Szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése. 

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés).– A helyes szájtartás és a befúvási 

szög beállítása és állandó ellenőrzése. A hangindítás és –befejezés igényének felkeltése és 

fokozatosan történő megvalósítása. 

– A tanult hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott hangok 

segítségével. 

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv nélküli 

rekesz (huhogás), staccato. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

Követelmény 

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 I. 60–61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála, 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 

gyakorlatok). 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel) 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések. 

– A ritmikai ismeretek bővítése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma. 

– A tanult művek formai elemzése (Azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése. 

– Hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra. 

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. Hangsorok 

gyakorlása különböző kötésvariációkkal. 

– A helyes tartás állandó ellenőrzése. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato). 

– Dinamikai árnyalás: f, mf, p. 

– Memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével. 
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– Társas zenélés. 

– Lapról játék. 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 

gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások). 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, kis éles és 

kis nyújtott ritmus. 

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. 

– Kromatika. 

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi–de, Coda, G. P. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére. A 

dinamika határainak szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. 

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt.  

– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle artikulációk, repetíció. 

– Hármashangzat–felbontások és terclépések. 

– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása. 

– Társas zenélés: Lapról játszás. 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1–g3 –ig, kromatikusan. 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 

gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
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Ismeretek 

– Az egyszerűbb felhangok ismerete. 

– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, tizenhatod–

triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében  

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében (egyszerűbb átfújások: oktáv, kvint). 

– A laza, könnyed ujj– és a nyelvtechnika fejlesztése. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato), először lassú tempóban. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 

– A megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását (nem 

évfolyamhoz kötötten!). 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az önálló hangolásra való törekvés. 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség továbbfejlesztése. 

Követelmény 

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. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70–ig vagy más, azonos szintű, nehézségű 

gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 

5. évfolyam „A”tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– Tudnivalók a vibratóról a zenei kifejezés érdekében. 

– A hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül)  

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az alsó és a     
   felső regiszterekben egyaránt. 

– A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– A nyelv differenciált szerepének tudatosítása. 

– A dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal (pl. hangról hangra,  
   visszafordulás oktolákkal, duplanyelv stb.). 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében). 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 
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– Szélsőséges dinamikák (pianissimo, fortissimo stb.). 

– A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

Követelmény 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1–h3 –ig, kromatikusan. 

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

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő 

tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68–78., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 21., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, nehézségű 

gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig. 

– A kromatikus hangsor. 

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat. 

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására. 

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 

– A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. (Barokk lassú tételek 

egyszerűbb díszítésekkel való előadása). 
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– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről. 

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás). 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 

– Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– Skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül. 

– A vibrato fokozatos fejlesztése (sebesség, amplitúdó). 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés  

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 
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– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. „B” tagozatos 

oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  A „B” tagozaton a tanuló 

hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásban 

és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1–a3–ig. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat–felbontások és terclépések fogalma. 

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei). 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi–de, Coda. 

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete 

(felütés, ütemsúlyok stb.). 

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, diminuendo az 

intonáció és a hangminőség változása nélkül.) 
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– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése. 

– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és 

variációkkal. 

– A kéz– (csukló–) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése. 

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, terclépésekkel 

a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. Memóriafejlesztés több készségfejlesztő gyakorlat 

segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán. 

Követelmény 

Igényes hangindításra való törekvés 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–descrescendo az intonáció változása nélkül. 

Árnyaltabb dinamikai kifejezés 

Előadási darabok kotta nélkül. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel 

is. – Hármashangzat–felbontások és tercmenetek. 
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– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban.  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete, tudatosítása. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt Tartott hangok különböző 

dinamikával, az intonáció és a hangminőség változtatása nélkül. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére.  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A hangindítás gyorsítása, 

repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban. 

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, különféle 

kötések, repetíció. 

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további differenciálása. 

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása.  

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása  

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 
egyéb hangszerkísérettel. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  
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– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangterjedelem: c1–h3–ig. 

– A felhangrendszer megismertetése. 

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett ismerete. 

– Tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– Modális hangsorok. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék megkezdése előtt). 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában. 

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, kettős 

nyelvütéssel. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán  

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

etűdök, műzenei példák megszólaltatása;  

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

előadásban, kísérettel.  

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése. 

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása. 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.). 

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma). 

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit  

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a tiszta 

intonáció megtartására. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás). 
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– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása. 

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b előjegyzésig. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése.  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és 

amplitúdóját. 

– Etűdök és skálák tempójának fokozása. 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

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 jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, ütemjelzések, 

tempójelzések, díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete). 
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– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat– és dominánsszeptim–

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret). 

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét. 

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése. 

– Kromatikus skála. 

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve. 

– A zenei ízlés, stílus– és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a 

zenei fantázia kibontakozása. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának fokozása 

(szimpla és dupla staccatóval is). 

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció 

megtartásával.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint. 

– Trilla–skála. 

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs igényességre 

való törekedés. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése. 

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd  

– Egy tételpár vagy kamaramű. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

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

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

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

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

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

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

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

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 
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– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és szimpla– és 

duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására 

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

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33–as és op. 66–os 
etűdsorozata), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szonatina 

stb.). 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56–85., 
Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1–3. nehézségi szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d–moll szonáta, Telemann: F–dúr szonáta valamelyik tétele 

nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Platonov: 30 etűd 

1–10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1–5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1–4. 
nehézségi szintjén. 
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– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A" tagozat 

 

7. évfolyam „A" tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 
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– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korhű díszítésfajták megismerése. 

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– A játszott művek formai, szerkezeti elemzése.  

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Skálák különböző kötésvariációkkal. 

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség 

kialakítása. 

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási darabokban 

felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása. 

– Társas zenélés: kamarazene. 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár  

– Egy előadási darab vagy kamaramű. 
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8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A bonyolultabb felhangok ismerete. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási jelek, 

zenei műszavak. 

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár segítségével. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák – futamok, 
hármashangzatok – rögtönzése). 

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kromatikus és egészhangú skálák mérsékelt tempóban. 

– Hármas nyelvütés (tripla staccato). 

– A trillázás fejlesztése. 

– Fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminőség és vibrato összefüggésére. 

– A nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése. 

– A skálázás tempójának fokozása; a különböző figurációk egy levegőre (tudatos gazdálkodás a 

levegővel). 

– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások. 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

Követelmény 

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

10., továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi. 

– A művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus zenei előadásmód. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása. 

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel. 

– A memória szinten tartása. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Követelmények 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 
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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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 III. kötetből, vagy a Fuvolaetűdök középfokra című kottából) vagy 

más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése. 

– Modern zenei effektusok. 

– Pergőnyelv. 

– Bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) fogalmáról, használatáról. 

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, 

basszusfuvola). 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a mindennapi 

zenélés életszükségletévé váljék. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei igényeinek. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása transzponálási 

lehetőségek kihasználásával. 
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– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el nem túl nehéz műveket. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas 

színvonalon fuvolázni. 

– Legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt szerző játékot 

produkáljon. 

 

Követelmény 

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. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy Jean–Jean: Modern etűdökből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B" tagozat 

 

7. évfolyam „B" tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fuvolahang fizikai törvényszerűségei. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Kromatikus skála. 

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése. 
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– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 

További aszimmetrikus ütemek. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése. 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– A rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása. 

– Hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, többféle 

hangerősségben. 

– Trillaskálák a tanult hangnemekben. 

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze. 

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Önálló gyakorlási módszerek bővítése. 

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

Követelmény 

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  

Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 

– Egy előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tanuló  ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzése). 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Egészhangú skálák és kombinációi. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok. 

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai követelményekkel. 

– Kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– Nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése. 

– Tudatos gazdálkodás a levegővel. 

– Laza, könnyed ujjtechnika. 

– Az ujjak szinkronizálása. 

– Hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, harmóniafelbontásokkal 

(kromatikus és egészhangú skálákban is). 
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– Hármas nyelvütés. 

– Trillák egyenletes és gyors tempóban. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Társas zenélés különféle együttesekben. 

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

Követelmény 

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. 

Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta tételpár vagy barokk kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tempó– és dinamikai jelek bővebb ismerete. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus művek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei előadásmódja. 

– Társművészetek. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 
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– Pergőnyelv. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff). 

– A mély regiszter intenzitásának fokozása. 

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Pergőnyelv az alsó regiszterben is. 

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése. 

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban. 

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék. 

– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon. 

Követelmény 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mű 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
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Ismeretek 

– A megtanultak összegzése. 

– A modern zenei effektusok. 

– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások. 

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival. 

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai. 

– A bartóki zene hangrendszerei. 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja és ezek 

zenekari használata. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 

– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával. 

– Üveghangok, él– és réshangok, frulláto–módok bővítése. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas 

színvonalon fuvolázni. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el műveket. 

Követelmény 

A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él– és 

réshangok, frulláto–módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy skála, 

– Egy etűd,  

– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 
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– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

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

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

 „B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és –befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 nagy 

etűd vagy Jean–Jean: Modern etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 

8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 



 

 

422 

 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a–moll szonáta, (EMB 

12534), Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse 

(EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1–5., 
(EMB 8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. 

gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 13404), 

egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló–hangszerek. 

– Jól hangolt zongora, vagy pianínó. 

– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 

– Teljes alakot visszaadó tükör. 

– Metronóm. 

 

KLARINÉT 

 

A klarinéttanítás általános célja, feladatai 
– a helyes légzés kialakítása, 
– a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 
– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 
– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 
– a belső hallás fejlesztése, 
– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a klarinét történetét, 
– a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 
– a hangszer irodalmát, 
– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 
Tudatosítsa 
– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 
– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 
– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 
– a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 
– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 
Fejlessze a tanuló zenei képességeit 
– hangszeres technikáját, 
– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 
– lapról játszási készségét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
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Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését szolgálja.  
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád felhelyezése. 
– A helyes légzéstechnika ismertetése. 
– A törzshangok olvasása és fogásai. 
– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 
– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  
– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, kivéve staccato.  
– A helyes gyakorlás és memorizálás módszereinek tanítása. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika gyakoroltatása. 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása. 
– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés begyakorlása, a nyelv helyzete és szerepe. 
– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 
– A helyes gyakorlás és memorizálás, fejlesztése. 
Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 
A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. Gyermekdalok, 

népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével. 
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. 
– A nád szerepe és beállítása. 
– A törzshangok ismeretének bővítése. 
– A helyes légzéstechnika ismertetése. 
– Egész, fél, negyed, nyolcad értékek és szünetjeleik. Nyújtópont, pontozott ritmusok. 
– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  
– Alapvető játékmódok ismeretének bővítése, kivéve staccato 
A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A helyes légzéstechnika állandó gyakoroltatása. 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás rögzítése. 
– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés gyakorlása, a nyelv helyzetének állandó kontrollja, 

rögzítése és szerepe. 
– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 
– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 
Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 
A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 
Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása.  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével. 
 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A fafúvós hangszerek ismertetése, külső megjelenés, hangszín, hangmagasság (kezdőknél). 
– A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád helyes felhelyezése. 
– A törzshangok olvasása és fogásai.  
– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 
– Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek. 
– A dúr és moll érzet kialakítása, a hangsorok tudatosítása abszolút hangnévvel. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, jelei, kivéve staccato.  
– A szerkezet, tagolás alapfogalmai.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak megismertetése. 

A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika állandó megalapozása, gyakoroltatása. 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása és folyamatos ellenőrzése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott hangok 

mf dinamikával. 

– Dúr hangsor kotta nélkül,  

– Társas zenélés.  
Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 
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Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, nyolcad 

értékekkel, Kovács B.: Klarinétozni tanulok I/58; 68., Balassa – Berkes: Klarinétiskola I/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) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (kezdő növendékeknél nem kötelező) 
– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Négy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, lehetőleg zongorakísérettel.  
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése. 
– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 
– Felütés, csonkaütem. 
– A dúr és moll hangsor szerkezete, a természetes, összhangzatos és dallamos moll. A 

hármashangzat fogalma. 
– Az enharmónia fogalma. 
– A szerkezet, tagolás alapfogalmai; (pl. motívum, sor, ütemsúly). 

– A tanult művek formai elemzése a periódus kérdés–felelet viszonya. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 
– Tartott hangok dinamikával. 
– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 
– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik kotta nélkül, a 
tanult hangterjedelem határáig. 
– Hangsorok gyakorlása repetícióval. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés. 
 

Követelmény 
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. 
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16–32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, 

kísérettel. Pl. J. Brahms: Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 
– A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, triola. 
– A tanult művek formai elemzése: azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus 

kérdés–felelet viszonya. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 
– A játékmód, artikuláció további differenciálása, finomítása (portato, staccato stb.). 
– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 
– A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével; az egységes hangszín kialakítása. 
– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

hármashangzat–felbontások és tercmenetek, kotta nélkül. 
– A skálázás tempójának fokozása különböző kötésekkel, repetíció. A belső hallás fejlesztése.  
– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 
– Társas zenélés. 
Követelmény 
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)  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
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– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése  

– A legegyszerűbb segédfogások. 
– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 
– A legegyszerűbb díszítések: rövid és hosszú előke, paránytrilla. 
– Dalforma (ABA), triós forma. 
– Tempo I, dal Segno, Vi–de. 
– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (pl. tánctípusok). 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; 

hármashangzat felbontásokkal, tercmenetekkel. 
– Skálázás különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 
– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 
– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 
Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan 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 II/9; 15. Balassa: 

Klarinétiskola II/ 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.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.). 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 
– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) írásmódja.  
– A négyeshangzatok fogalma, domináns– és szűkített szeptim–felbontások. A tanuló ismerje fel 

és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 
– Rondóforma, variációs forma, szonátaforma. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése. 
– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 
– Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 
– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) gyakorlása. 
– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 
– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 
– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel.  
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

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

Klarinétiskola II/ 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.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
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– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.) 
– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 
– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan. 
– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások önálló alkalmazása. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése, tökéletesítése. 
– Minden regiszterben kiegyenlített telt hang kialakítása. 
– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és törekedjen javításukra. 
– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 
– Különböző hangindítások és hangbefejezések tökéletesítése a nyelv differenciált alkalmazásával. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 
– Kromatikus skálák. 
– A lapról játék formailag és zeneileg további fejlesztése, igényes megvalósítása. 
– Rendszeres társas zenélés és zenekari játék. 
Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan 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 II/36., 75., illetve Balassa: 
Klarinétiskola II/ 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; 
Bärmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 
A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton tanulók 

szintjét! 
 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete 

és alkalmazása. 
– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 
– Az enharmónia fogalma. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása (portato stb.). 

– A legegyszerűbb díszítések; rövid és hosszú előke; a trilla fogalma. 

– A tanult művek formai elemzése, azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus 

kérdés–felelet viszonya. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 
– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–decrescendo az intonáció változása nélkül. 
– A hangindítás gyorsítása, repetíció, a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 
– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása, az ujjmozgások lazítása trillák segítségével. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat–felbontásaik kotta nélkül, a tanult 

hangterjedelem alsó és felső határáig. 
– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 
– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 
Követelmény 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete.  
Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete és 

megszólaltatása, kotta nélkül. 
Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, nyújtott ritmussal 
és szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; 

Kovács: Klarinétozni tanulok I/196; 221;, illetve Balassa: Klarinétiskola I/.97. nehézségi fokán. 
Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra – 
kísérettel. Pl. Mozart: Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: Andantino (The Joy of 

Clarinet 14 –1967 Yorktown Music Press, Inc.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két gyakorlat (a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével), 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A klarinét kialakulása, fejlődése. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont nyolcad 

érték mellett, triola. 

– A legegyszerűbb segédfogások.  
– A kromatikus skála fogalma, szekvenciák felépítése. 

– Díszítések: paránytrilla, trilla és utóka. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, szükség esetén javítása, a támasz automatikussá tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével, az egységes hangszín kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Repetíció gyorsítása a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a hangterjedelem alsó és felső határáig. 
– Hármashangzat–, és tercmenetek, kotta nélkül. 

–A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle 

kötések, repetíció. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat–felbontásaik, valamint tercmeneteik 

ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, 

ritmusképletek alkalmazása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., Kurkiewicz: Válogatott 

gyakorlatok I/21. Perényi: Klarinét–etűdök: 38. nehézségi fokán. 
Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta nélkül, 

zongora– vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: Ária (Perényi: 

Repertoire 29., 34.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül, 
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4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A klarinét szerepe különböző zenei műfajokban. 
– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 
– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A négyeshangzatok fogalma, domináns– és szűkített szeptim–felbontások 
– Dalforma (ABA), triós forma, szonátaforma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi–de. 
– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (tánctípusok). 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett készségek elmélyítése, tökéletesítése. 
– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 
– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált alkalmazásával. 
– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, 

kotta nélkül. 
– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 
– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas– és négyeshangzat–felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel, kotta nélkül. 
Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát feldolgozó 

etűdök megszólaltatása, Perényi: Klarinét–etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 
Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. Stamitz: Rondo 

(Klarinétmuzsika –EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Perényi: Repertoire 33.) 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
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5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– További segédfogások és tisztítófogások. 
– Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 
– A szűkített szeptimek hangjainak enharmonikus átértékelése. 
– A kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 
– Rondóforma, variációs forma. 
– Különböző stílusjegyek megismerése. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 
– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált alkalmazásával. 
– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 
– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig kotta nélkül; 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 
– A kettős ékesítés (mordent) gyakorlati megvalósítása. 
– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 
A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan 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 II/ 28; 59; 67. Perényi: 

Klarinét–etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 
Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barat: Szláv dal (Music–Soft)  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 
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– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 
– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 
– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 
A hangszerkezelés fejlesztése  
– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok minél nagyobb hangterjedelemben, 
hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, 

kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) (Leduc 

A.L.06400) nehézségi szintjén 
Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B–dúr klarinétverseny (EMB 8993), 

Donizetti: Concertino. (Peters 8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: Fantázia (a Perényi: 

Repertoire gyűjteményben 45. EMB 14406) nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel.) 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– a klarinét és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
– a hangszer teljes hangterjedelmét, 
– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 
– a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 
– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 
– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat, 
– a jelentősebb klarinétos előadóművészeket. 
Legyen képes 
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– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 
– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
– a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 
– az önálló hangolásra, 
– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 
– a kotta-hű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 
– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 
– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes 
– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal 
– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 
– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 
– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 
– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60–tól 

(EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Dancla: Románc (Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina 
Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év 

klarinétmuzsikája – Barokk– EMB 13971) nehézségi szintjén. 
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
 
„B” tagozat 
– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 86–tól, 

(EMB 14300) Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); Jean–Jean I: 
2. nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Mendelssohn: Dal szöveg 
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nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9–es, EMB 13972), 
Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár Miklós: Ungaresca (EMB 5991) nehézségi 

szintjén.  
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon 

egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 

Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 
 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 
– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 
– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai és a nád alakításának legalapvetőbb módjai. 
– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és kamarazene–

irodalmában. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alsó fokon megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
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– Az önálló játék fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő 

problémák megoldására. 
– Hangolás lehetőleg önállóan. 
– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 
– A technikai készségek állandó fejlesztése. 
– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 
Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan 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 I/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. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A hangterjedelem további bővítése. 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 
– A megfelelő nád önálló kiválasztása és alakítása. 
– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megteremtése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 
– Kromatikus skálák. 
– A tanuló önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A hangszeres készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, valamint fejlesztése a 

megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák megoldására. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 
– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 
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– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 
– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 
– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 
Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan 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 I/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. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A hangterjedelem további bővítése  
– Különböző díszítések. 
– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 
– A hangszer intonációs hibáinak ismerete. 
– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A már megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 
– A tanuló hangszeres játékának önálló kontrollálása, javítása. 
– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 
– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 
– A hangképzés fejlesztése a zenei karakterek minél kifejezőbb megszólaltatásához. 
– Állandó törekvés a tiszta intonációra. 
– Önálló nádválasztás és alakítás. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 
– Kromatikus és egészhangú skálák. 
– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 
– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 
Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
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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 I/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. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– Korunk zenéjében előforduló bonyolultabb ritmusképletek ismerete. 
– A helyes vibrato fogalma. 
– Kromatikus és egész hangú skála. 
– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 
– A különböző transzpozíciók ismertetése. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tökéletes alapfunkciók megszerzése, automatizálása. 
– A vibrato gyakorlása. 
– Önálló hangolás. 
– A tanuló igényének felkeltése a minél árnyaltabb, kifejezőbb hang megvalósítására. 
– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül, egyénileg kialakított figurációkkal, a technika további fejlesztése érdekében. 
– Kromatikus és egészhangú skálák gyakorlása. 
– Társas zenélés, zenekari gyakorlat. 
Követelmény 

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 I/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. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 
– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 
– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 
– A megfelelő nád kiválasztása és a nád alakítás alapvető módjai. 
– A hangszer intonációs problémáinak ismerete és tudatos javítása. 
– A klarinét szóló–és kamarazene irodalmának minél átfogóbb ismerete. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 
– Nád kiválasztás, nád igazítás.  
– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 
– A tanuló igényének fejlesztése a tudatos hangképzésre. 
– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, 

kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Etüdök – Jean–Jean: Etűdök I/1–13–ig. Kröpsch: Etűdök I/1–105–ig – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B–dúr klarinétverseny, Hoffmeister: Esz–

dúr szonáta, Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
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8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 
– A hangszer intonációs hibáinak tudatosítása. 
– Akusztikus intonáció. 
– A különböző transzpozíciók fogalma. 
– A leggyakrabban használt díszítések, ékesítések önálló alkalmazása. 
– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és kamarazene–

irodalmában. 
– A nád alakításának legalapvetőbb tudnivalói. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és 

kvartmenetekkel, kotta nélkül. 
– Kromatikus skála. 
– A skálázás tempójának növelése. 
– Teljes etűdsorozatok elvégzése. 
– Az előadás kifejezőerejének fokozása. 
– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz–dúr klarinétverseny, Donizetti: 
Concertino, Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel kotta nélkül. 
 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– A hangterjedelem bővítése. 
– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, kiegészítve kvint hangközeikkel is. 
– A nádfaragási ismeretek bővítése. 
– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. Különböző ékesítések. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 
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– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, az előző 

évben megszokott módon, kiegészítve kvint hangközeikkel is; kotta nélkül. 
– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 
– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 
– Különböző ékesítések korhű és stílusos alkalmazása. 
– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 
– A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 
– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 
Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 
szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 
Kromatikus skála. 
Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. 21–33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 
Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz–dúr klarinétverseny, Saint–Saëns: 

Szonáta, Kovács: Hommages – nehézségi szintjén. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
– Glissando. 
– A vibrato helyes kivitelezése. 
– Ismerkedés a klarinétcsalád egyéb tagjaival. 
– Tájékozottság a klarinét szóló– és kamarairodalmában. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása. 
– A vibrato és glissando gyakorlása. 
– Az összes dúr és moll skála az előző évben megszokott módon, kotta nélkül. 
– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 
– Egészhangú skálák. 
– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának fejlesztése. 
– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 
Követelmény 
Az összes dúr és moll skála hármashangzat–, domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, 

terc–, kvart– és kvintmenetekkel. 

Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – nehézségi 

szintjén 



 

 

444 

 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta – 
nehézségi szintjén 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 
– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló legyen képes 
– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 
– a tiszta intonációra, 
– a hangszerét könnyedén kezelni, 
– a levegő tudatos beosztására, 
– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 
– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 
– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 
– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 
– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 
A tanuló rendelkezzék 
– megfelelő hangszeres technikával, 
– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 
– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 
– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 
A tanuló tudja alkalmazni 
– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 
– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– a modem zenei effektusokat, 
– a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 
– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 
Legyen képes 
– biztos hangindításra és befejezésre, 
– nehéz etűd virtuóz előadására, 
– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Klarinét főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean–Jean: 
Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 
– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Wagner: 

Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I–II. tétel (Peters), Niels Gade: Fantáziadarab op. 

43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: Duók: I–II., Devienne: 
Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: Kettősverseny(EMB 6046) nehézségi 

szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: Karakterisztikus 

etűdök (Leduc), Jean–Jean: Etűdök I.(Leduc) nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: 

Szonáta, Stamitz: Esz–dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B–dúr 

klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); kamaraművek: 

Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I–II. nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű hangszerek, fúvókák. Havonta és fejenként egy nád. Megfelelően hangolt 

zongora vagy pianínó. 
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Teljes alakot visszaadó tükör. Metronóm. 

GITÁR 

 

Az alapfokú művészetoktatás "klasszikus gitár" tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  
A gitártanítás céljai, feladatai 
Tanítsa meg: 
– A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait. 
– A gitár különböző behangolási módjait. 
– A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok fekvésváltás, 

kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb– és balkézzel egyaránt. 
– A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, tompított 

pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését. 
– A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását. 
– A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését. 
– A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait. 
– A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és 

akkordfűzéseket. 
– A hangszer karbantartási feladatok elvégzését. 
Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat: 
– Helyes test–, hangszer– és kéztartás. 
– Laza kar– és ujjtechnika. 
– A két kéz pontosan összehangolt mozgása. 
– Helyes fogástechnika, differenciált pengetés. 
– Összességében könnyed hangszerkezelés. 
Gyakoroltasson rendszeresen: 
– Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, mozdulatsorokat. 
– Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési– és 

ritmusvariációkkal is. 
– Arpeggio gyakorlatokat. 
– A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket. 
Ösztönözze a tanulókat: 
– Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép 

gitárhangszín kialakítására. 
– Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 
– A rendszeres társas muzsikálásra. 
Fordítson figyelmet: 
– A precíz hangszerhangolásra. 
– A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt. 
– A tudatos zenei memorizálásra. 
– A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 



 

 

447 

 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és felépítésével. 
– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  
– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  
– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  
– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  
– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 
– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés  p–i–m–a ujjakkal. 
– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 
– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 
Követelmények 

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. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Két népdal, illetve gyermekdal, 
– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten– a gitár részeivel és felépítésével. 
– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  
– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  
– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  
– Forte és piano.  
– Az ütemhangsúly.  
– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  
– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 
– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés  p–i–m–a  ujjakkal. 
– Ostinato és dudabasszus kiséret 
– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 
– Törzshangok megtanítása az  első fekvésben. 
– Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka. 
– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.  
Követelmények 

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

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  
Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 
Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Két népdal, illetve gyermekdal, 
– Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével. 
– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  
– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  
– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  
– Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.  
– Primo–secondo, Da Capo al Fine.  
– A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.  
– Az ütemhangsúly.  
– A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.  
– Kis– és nagyszekund.  
– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása 
– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio pengetés  

p–i–m–a  ujjakkal. 
– A többszólamúság  megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.  
– Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.  
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– Kétszólamú dallam–kiséret játék együttpengetéssel 
– Szünetek játéka az üres húrok tompításával.  
– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  
– Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.  
– Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C–dúr, G–dúr, F–dúr, a–moll, e–

moll, d–moll hangsorok játéka az első fekvésben. 
– Tanítsuk meg a zenei nyitás–zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai váltás 

tanítása.  
Követelmények 

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. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy magyar népdal, 
– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája, 
– Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság. 
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8) 
– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 
– Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket, a triolát és 

a szinkópát. 
– Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Játsszon a tanuló kétoktávos F– és G–dúr skálát az első fekvésben. 
– Gyakoroltassunk egy–egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat. 
– A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése. 
– A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.  
– Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban. 
– Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben. 
– Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást. 
– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél. 
Követelmények 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 
Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  
Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 
– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 
– A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete. 
– A dúr és moll hármashangzat felépítése. 
 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években. 
– Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.  
– Játszassuk a kétoktávos G–dúr skálát második fekvésben és a  C–dúr skálát ötödik fekvésben, 

harmadik húrról indítva.  
– Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb  kötéseket bal kézzel (elpengetés, ráütés), és 

alkalmazni könnyű darabokban.  
– Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása. 
– Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron. 
– Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal. 
– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél. 
– Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, diminuendo) 

megvalósítása. 
– Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns–tonika  
zárlatokban. (Pld. üres húron E–A, A–D) 
– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik fekvésig. 
Követelmények 

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. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű előadási darab. 
 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával. 
– A dominánsszeptim–akkord megismerése. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal. 
– Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.  
– Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani kell 

könnyű ékesítéseket is (pl. előke). 
– Négyesfogások bevezetése.  
– A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval. 
– Vibrato megtanítása. 
– Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C–dúr skálát. Transzponáltassuk a G–dúr skálát a 

hetedik fekvésig. 
– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását. 
– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik fekvésig.  
– Tört–akkord játék megtanítása. 
Követelmények 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  
Terjedelmesebb etűd megtanulása.  
Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása. 
– Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár irányításával. 
– Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.  
– Kötéses díszítések továbbfejlesztése. 
– Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, fekvésváltással. 
– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 
– Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását. 
– A tört–akkord játék továbbfejlesztése. 
– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz bevonásával is. 
– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a kilencedik 

fekvésig.  
– Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 
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Követelmények 

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. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy 

kortárs darab. 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 
– Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 
– Legyen képes a zenei formák (szvit– és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a tempók 

megállapítására tanári segítséggel. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tanítsuk meg a háromoktávos dúr– és moll skálákat (E–dúr, e–moll). 
– Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét. 
– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 
– Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb 

kivitelezésére. 
– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.  
– Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása. 
Követelmények 

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. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy 

kortárs darab. 
 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 
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hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek.  
 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8–os ütembeosztást. 
– Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 
– Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo). 
– Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket. 
– Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és –szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a pontozott 

nyolcadot. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tanítsuk meg a kis barré–t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. fekvésben.  
– Tanítsuk meg a kétoktávos G–dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző 

ritmusképletekkel is. 
– Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is. 
– Játszassunk kettős– és hármasfogásokat is. 
– Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is. 
– Tovább kell fejleszteni az arpeggio–játékot. 
– A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos. 
– Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is. 
– Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel. 
– Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal. 
Követelmények 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  
A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 
Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban. 
A reneszánsz táncok  jellegzetességeinek megfigyelése. 
 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat 

megmutathassuk. 
– Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig. 
– Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket. 
– Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim–akkord 
felépítésével. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással. 
– Tanítsuk meg a kétoktávos C–dúr skálát, játszassuk a G–dúr skálát különböző fekvésekben. 
– Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal. 
– Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát. 
– Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré–t. 
– Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio–játék különféle változatait. 
– Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait. 
– Alkalmazzuk a vibratót. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét. 
Követelmények 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 
Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 35 
sorozat és Walzerek. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab 
 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 
– Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok különböző 

fajtáinak gyakoroltatása.  
– Tanítsuk meg a háromoktávos E–dúr skálát. 
– Fejlesszük tovább a díszítési technikát. 
– Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit. 
Követelmények 

Különböző fekvések használata etűdökben.  
Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi műveket 

stílushű előadása. 
Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
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– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen a tanuló 

formai, és harmóniai elemzést. 
– Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas– és négyeshangzatok megfordításait. 
– Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a tempójellegzetességeket. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Tanítsuk meg a háromoktávos e–moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron, egy 

oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, 

változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal.  
– A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás 

módszerességére. 
Követelmények 

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  
Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét. 
Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 
Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 
Nehézségi szint: L. Milan pavane–jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega–, Marschner–darabok, 
Carcassi: Etűdök op. 60. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 
– Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta stb.). 

Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges a 

hangminőség állandó javítása. 
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– Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben. 
– Tanítsunk tercskálákat. 
– Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési módokkal. 

Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése. 
– A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás. 
 

Követelmények 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 
Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 
Nehézségi szint: Bach–szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: 

Etűdök op. 60, Brouwer–etűdök, Villa–Lobos–prelűdök. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 
– Egy etűd, 
– Három különböző jellegű darab. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat  

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 
Ismerje 
– a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 
– a fekvésjátékot, fekvésváltást, 
– a kis és nagy barré–t, 
– a kötéseket (ráütés, elpengetés), 
– a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 
– az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 
– a törtakkord megszólaltatását, 
– a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 
Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 
– dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler–darabok), 
– harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 
– egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert 

de Visée). 
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Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei 

alapismeretekkel és technikai készségekkel. 
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 
– G–dúr, C–dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E–dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel 

is, kromatikus skálák, arpeggio–gyakorlatok, 
– 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 
– 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 
– XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey). 
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy 

kromatikus skála 1 húron fekvésváltással. 
– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi 

szintjén. 
– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 
Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  
Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai 

(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 
Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.) 
Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb darabok: 1–5., 10. 
(EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 

8. (EMB Z. 8883) (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I–X. 
nehézségi szintjén. 
„B” tagozat 
– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, vagy 

kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 
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– Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.–17. etűdök nehézségi szintjén. 
– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 
Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  
Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: Sonate 

e Partite, Lantművek könnyebb tételei. 
Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.   
Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből 6., 13., 17., 21. (EMB Z.7495) 

(Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 

8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI–XV. nehézségi szintjén. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– állóképesség. 
 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb reneszánsz 

fantáziákban. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, 

kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.  
Követelmények 

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

szólamvezetések pontos megvalósítására.  
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd  
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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8. évfolyam“A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)  
– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma) 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  
– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  
– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok. 
Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  
Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

9. évfolyam“A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  
– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  
– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  
Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

10. évfolyam“A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.  
– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.  
– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.  
– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat. 
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Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.  
– Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, 

kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása. 
– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 
Követelmények 

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

szólamvezetések pontos megvalósítására.  
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)  
– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  
– Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  
– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  
– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.  
– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 
Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  
Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  
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Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  
– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  
– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  
– Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére. 
Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
 

10. évfolyam “B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása  
– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.  
– Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.  
– A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése. 
Követelmények 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  
Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  
Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  
Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  
A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Egy etűd, 
– Három különböző stílusú előadási darab. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat  
A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. Legyen 

olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr társas zenélésben 

felszabadult, aktív részvételre. 
„B” tagozat (Az „A" tagozat követelményein felül) 
A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi számára a 

zenei pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.  
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gitár főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála. 
– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 

1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 12963) 
nr. 20., 21., Leo Brouwer VI–XV. nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és barokk 

darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű tánctételek, 
Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821), Giuliani 

(EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, 

Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, 
Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelud II. 
V. nehézségi szintjén 
– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála 
– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 

(Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa–Lobos: 
Etűdök nehézségi szintjén. 
– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több 

tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint (EMB 7031, 

EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), 

J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; 

Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. 
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Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno–Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz,  

Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 

Villa–Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén. 
– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e 

chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.  Legalább két darab kottatartó, két darab állítható 

lábzsámoly. 
Félévenként egy húrkészlet.  Metronóm. 
 

ZONGORA 

 

A zongoratanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács–mechanika, 
pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 
– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 
– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
Alakítson ki 
– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
– megfelelő kéztartást, 
– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá– és 

fölétevését), 
– differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 
– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 
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– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 

tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 

a zenei anyaghoz alkalmazni, 
– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 
– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, gazdagon 

megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 
Fejlessze a tanuló 
– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 

viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 
– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 
 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot 
és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára 

alapozva kell kialakítani. 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– a hangszer vázlatos megismerése, 
– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 
– gyermekdalok tanulása, 
– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 
– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 
– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 
Hangszerkezelés és technika: 
– készségfejlesztő játékok, 
– a non legato, legato játék alapjai, 
– a kézfüggetlenítés előkészítése, 
– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 
– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 
– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
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– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 
– gyermekdalok tanulása, 
– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 
– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 
– elemi szintű kottaolvasás. 
 
Hangszerkezelés és technika: 
– készségfejlesztő játékok, 
– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 
– a kézfüggetlenítés előkészítése, 
– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 
– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 
– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
Kottaolvasás kezdő szinten. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 
 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 

figyelembevételével készült. 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 
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– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése 

(kérdés–felelet), 
– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 
– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 
– pentachord, pentaton, 
– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 
– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 
– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 
– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 
– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 
– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 
– tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet), 
– a klasszikus zenei stílus alapjai, 
– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 
– formálás: indítás–lezárás. 
Hangszerkezelés, technika: 
– helyes ülésmód, 
– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 
– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 
– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  
– az ujjalátevés előkészítése, 
– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 
– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 
Követelmény 

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. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három mű kotta nélkül.  
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előzőekben tanultak ismétlése, 
– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 
– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 
– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 



 

 

467 

 

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma), 
– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 
– lapról játék egy szólamban, 
– jelek, idegen kifejezések ismerete. 
Hangszerkezelés, technika: 
– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 
– dúr és moll skála, külön kézzel, 
– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás, 

hármashangzat–felbontás, 
– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 
Követelmény: 

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. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú mű kotta nélkül.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 
– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 
– hangnemi változások megfigyelése, 
– új metrumok (3/8, 6/8), 
– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 
– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 
– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 
– a zenei memória fejlesztése. 
Hangszerkezelés, technika: 
– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 
– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció előkészítése 
– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 
– az Alberti– és a keringőbasszus előkészítése, 
– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 
– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 
– négykezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék, 
– a hangerő megfelelő alkalmazása, 
– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  
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Követelmény 

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. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 
 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előzőek ismétlése, bővítése, 
– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 
– a polifon hallás finomítása, 
– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 
– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 
Hangszerkezelés és technika: 
– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, repetíció, 
– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 
– Alberti– és keringő–basszus, 
– pedálhasználat (együttnyomott), 
– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 
– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék. 
Követelmény 

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. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus 

szonatina tétel előadása. 
 



 

 

469 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 
– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 
– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 
– rondóforma. 
Hangszerkezelés, és technika: 
– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 
– skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 
– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 
– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék. 
Követelmény: 

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. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– variáció, invenció, 
– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés, 
– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 
Hangszerkezelés, és technika: 
– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 
– skálajáték, hármas– és négyeshangzat–futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól függően) 
– különböző billentésfajták ismerete, 
– zongorapedálok használata. 
Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 
Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 
Zenei karakterek megoldása. 
Pedálok helyes használata. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 
– Egy klasszikus szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 
– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 
– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés, 
– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 
– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 
– a tanult művek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 
– a formálási készség fejlesztése, 
– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 
– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 
– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 
– parlando játékmód, zenei deklamáció. 
Hangszerkezelés, technika: 
– a pódiumképesség megalapozása, 
– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 
– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás, 
– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 
– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 
– etűdök (klasszikus és modern). 
Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 
A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, 

kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 
A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy karakterdarab, 
– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 
– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás. 
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3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 
– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 
– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 
– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 
– a szonátaforma vázlatos ismerete, 
– új stílus: romantika, 
– a memória és az állóképesség fejlesztése, 
– parlando játék. 
Hangszerkezelés, technika: 
– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 
– éneklő legato fokozott igénnyel, 
– a pergő játék fejlesztése, 
– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 
– a repetíció előkészítése, ékesítések, 
– Alberti– és keringő–basszus, 
– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 
– etűd (klasszikus, modern), 
– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék ellenszólammal. 
Követelmény: 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 
A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 
Önállóan megtanult darabok. 
Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
Év vég vizsga ajánlott anyaga  
– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 
– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina–tétel, 
– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 
Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 
A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 
Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 
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Rondóforma, polifon művek. 
Hangszerkezelés, technika: 
– skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyeshangzat–felbontás és fordításai, 

akkord, futam, 
Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 
Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz 
jellegű művek. 
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
Év vég vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach–mű), 
– Egy szonatina–tétel, 
– Egy könnyű romantikus darab, 
– Egy XX. századi mű. 
 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek: 
– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 
– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 
– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés, 
– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 
– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 
Hangszerkezelés, technika: 
– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 
– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 
– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően), 

tremolo, 
– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 
Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 
Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. 
századi (kortárs és Bartók) mű. 
A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 
Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű), 
– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 
– Egy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 
– Új stílus: az impresszionizmus, 
– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai 

elemzés. 
Hangszerkezelés, technika 
– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 
– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 
– Az agogika önálló alkalmazása, 
– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 
Legyen képes: 
– Hajlékony dallamformálásra, 
– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 
– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 
– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 
– Önálló tanulására. 
Követelmény 

Kottahű zongorázásra való törekvés, 
Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 
– Egy romantikus darab, 
– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
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– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, húrozat, 

hangolás, rezonáns szekrény), 
– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 
– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális utasításokra 

(pl. una corda, prol. ped.), 
– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 
Legyen képes 
– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 
– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 
– tudatos, önálló gyakorlásra,  
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, 

futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, 

portato, non legato) használni,  
– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 
– a zenei karakterek megvalósítására, 
– a zongorapedálok használatára (elő–, után– és együttnyomás), 
– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag 

változatos és kifejező előadására, 
– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 
Rendelkezzék 
– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 
– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 
– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  
Legyen képes 
– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások (pl. 

una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 
– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 
– tudatos, önálló gyakorlásra 
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, 

futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, 

portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,  
Rendelkezzék 
– biztos zenei memóriával és technikai tudással 
 

Művészeti alapvizsga követelmények 

A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati részből áll 
 vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A”tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium 

(EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 

4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 

15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D 

Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina–

gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 

Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: 

Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, Kromatikus 
invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5–10 nehézségi szintjén. 
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab: 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

(EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. 

XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 

6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G–dúr Szonáta 

nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 

nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: 

V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén. 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és kéztartás, 
– hangminőség, billentés, 
– pedálhasználat, 
– hangszerkezelés, 
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– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 
– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 
– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 
– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 
– A teraszos dinamika megoldása. 
Követelmény 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 
A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 
A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga:  
- Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 
 
 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– A barokk szvit ismerete, 
– A díszítések stílushű alkalmazása, 
– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 
– A polifon hallás fejlesztése, 
Hangszerkezelés, technika fejlesztése 
– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 
– A gyorsaság fejlesztése, 
– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 
– A szabad trilla játék kialakítása. 
Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 
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Alkalmazása a zenei stílusokban. 
Zenei karakterek megvalósítása. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga:  
- Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 
 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 
– A XX. századi notáció ismerete. 
Hangszerkezelés, technika 
– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 
– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 
– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 
Követelmény  

Helyes pedálozás. 
A művek értelmes előadása. 
A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 
A helyes tempók alkalmazása. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 
– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 
– A romantikus szólamvezetés, 
– Parlando, rubato deklamációja, 
– Modális hangsorok ismerete. 
– A barokk szvit tételeket, 
– Modális hangsorokat. 
Követelmény  

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 
Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 
A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 
Stílushű előadása a műnek. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot 

kell elvégezniük. 
 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 
– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 
– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 
– Zenei memória fejlesztése. 
Hangszerkezelés, technika 
– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 
– Skálajáték különféle módozatai, 
– A virtuóz technika alapozása. 
Követelmény 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 
Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 
Differenciált pedál használat. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy szabadon választott mű 
 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 
– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 
– Zenei memória fejlesztése. 
Hangszerkezelés fejlesztése 
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– A „szép” halk játék technikai megoldása, 
– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 
– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 
Követelmény 

Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 
Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 
A polifon hallás érzékenysége. 
A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 
A kontrollált gyakorlás igénye. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek és hangszerkezelés, technika 
– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 
– Játszott művek elemzése, 
– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 
– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 
Követelmény 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 
Tudatos, és érzékeny pedál használata. 
Biztonságos technikai tudás. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika 
– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 
– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 
– Virtuóz technikai fejlesztés. 



 

 

480 

 

Követelmény 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 
Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 

előadásához. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter, 

Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 
– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára 

vonatkozó speciális utasításokra. 
Legyen képes 
– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, 

futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, 

portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 
– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 
– a zongorapedálok tudatos használatára, 
– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 
Rendelkezzék 
– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 
– az együttzenélés igényével. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes 
– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 
– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 
– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 
– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 
– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 
– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 
Rendelkezzék 
– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 
– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 
– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
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A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján 

– adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk variáció; 

Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h 

K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: 

Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) 

nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 

(EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) 

nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi 

szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit–tétel; J. S. Bach: h–moll 
háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, 

Sarabande. Scarlatti: A–dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén. 
– Egy klasszikus szonáta–tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C–dúr szonáta 

KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi szintjén. 
– Romantikus mű; Liszt–Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz 

nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc bolgár 

ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése  
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és kéztartás, 
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– hangminőség, billentés, 
– pedálhasználat, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű zongora vagy pianínó.  2 darab változtatható magasságú zongoraszék. 2 darab 

különböző magasságú zsámoly. Metronóm. 
 

HEGEDŰ 

 
A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 
A hegedűtanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
– a hegedű akusztikai sajátosságait, 
– a hangszer hangolását, 
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 
– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 
– a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 
– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 
– differenciált hangindítást és hanglezárást, 
– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 
– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
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– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 
– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonógyakorlatokat. 
 
Fordítson figyelmet 
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
– a különböző vonásnemek elsajátítására, 
– a pizzicato–technikára, a pergő–technikára, 
– az üveghangok megszólaltatására, 
– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 
– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 
– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
– a tudatos zenei memorizálásra, 
– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
– a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra 
 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő 

mozgásgyakorlatok. 
Készségfejlesztés 
A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások gyakorlása  
– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 
– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 
– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 
– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  
Hangszer nélkül 
– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 
– közelítés – távolítás; 
– súlyérzet; 
– rotálás, tengelyfogás érzete; 
– a hegedű „fészek” megismerése. 
A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 
– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 
– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 
– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 
Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 
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A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta 

intonációra való törekvésre. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 
– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 
– Egész, fél, negyed, nyolcad és szünetei ismerete 
– Módosítójelek 
– Dallamsorok felismerése 
Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 
– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 
– Billentő mozgás fejlesztése 
– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 
– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 
– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 
Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 
Törekedjen a tiszta intonációra 
Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől függően 
 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 
– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, alkar–

rotáció). 
– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 
– Intonáció a tanult hangkészletben  
A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–érzet, – 
vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 
– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása. 

Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 
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– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 
– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.  
Zenei ismeretek 
– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 
– Metrum, mérőütés, tempó. 
– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 
– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 
– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 
– Módosítójelek, előjegyzés. 
– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 
– A hármashangzat fogalma. 
– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 
– Memóriafejlesztés. 
Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 
Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű 

ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 
Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 
A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két különböző jellegű tanulmány, 
– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 
Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 
– ejtő – emelő billentés; 
– a húrváltó–készség fejlesztése; 
– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 
– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 
– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 
– vonókezelési feladatok: 
– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 
– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, 

éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 
A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis „nyújtott” 

és „éles” ritmus, legato. 
Zenei ismeretek 
– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 
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– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 
– Egyszerű és változó ütemek. 
– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 
– Hangközök: szekund, terc, kvint. 
Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 
Ismerje az új ritmusokat. 
Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül alkalmazni. 
Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 
A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német tánc. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két etűd, 
– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 
 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. fekvésben  
– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 
– Kettősfogás–játék: tercek, szextek. 
– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 
– Nagy és kis détaché. 
– Martelé a vonó különböző részein. 
– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 
– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése. 
– A vibrato fejlesztése. 
– A hangszer önálló felhangolása. 
 
Zenei ismeretek 
– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 
– Szűkített és bővített hangközök. 
– A hármashangzat és fordításai. 
– A dominánsszeptim hangzat. 
– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 
– Kvintkör, klasszikus periódus. 
– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 
– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 
– Memóriafejlesztés. 
Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására. 
Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 
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Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 
A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások). 
A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: 

Gavotte. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  
– Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), lehetőleg 

kotta nélkül. 
 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 
– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet. 
– A vibrato fejlesztése 
– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 
– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 
– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 
– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése. 
– A dobott vonás (spiccato) előkészítése. 
– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben. 
– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek megszólaltatásának 

megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 
Zenei ismeretek 
– A tempó– és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 
– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 
– A teljes kvintkör. 
– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével. 
 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és akkordokat. 
Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 
Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 
Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 
Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 
A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar táncok, 

Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két etűd, 
– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül. 
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5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 
– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 
– Kettősfogás–játék a fekvések alkalmazásával. 
– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 
– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 
– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon. 
– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós 

artikuláció fejlesztése. 
– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 
Zenei ismeretek 
– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 
– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 
– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 
– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése. 
– Klasszikus táncok. 
– Romantikus karakterdarabok. 
– Variációs forma. 
Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V. 

fekvésig. 
Ismerje a IV. és V. fekvést. 
Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott vonó, 

staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 
Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika). 
Alkalmazzon folyamatos vibratót az éneklő jellegű műveknél. 
Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 
A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, Beethoven: 

Menüett 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Egy etűd, 
– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 
– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival). 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 
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– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 
A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 
– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is); 
– természetes üveghangok. 
A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 
Zenei ismeretek 
– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 
– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 
– Kifejező és stílusos artikuláció. 
– A portamento fogalma. 
– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, szerkesztési 

elvek ismerete a játszott művek alapján. 
Követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi 

klasszikus és romantikus művek terén. 
Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze ki 

érdeklődését korunk zenéje iránt. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet. 
 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 
A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 
A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 
A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 
Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 
– ejtő – emelő billentés; 
–a húrváltó–készség fejlesztése; 
– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 
– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 
– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 
Vonókezelési feladatok: 
– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 
 legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 
– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 
A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis „nyújtott” 

és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 
Zenei ismeretek 
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– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 
– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 
– Egyszerű és változó ütemek. 
– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 
– Hangközök: szekund, terc, kvint. 
Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult zenei 
anyag játéka ujjrendváltozattal. 
Önálló hangolás. 
Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két etűd  
– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 
 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés 

elsajátítása. 
– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 
– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 
– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 
– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 
– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 
– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 
– Lassú, tartott hangok. 
– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 
– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 
– Természetes üveghangok. 
– Tempótartás, a tempó fokozása. 
Zenei ismeretek 
– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 
– Szűkített és bővített hangközök. 
– A hármashangzat és fordításai. 
– A dominánsszeptim hangzat. 
– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 
– Kvintkör, klasszikus periódus. 
– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 
– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 
Memóriafejlesztés. 
– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 
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– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 
– a klasszikus periódus; 
XX. századi stílusjelenségek. 
Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 
Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 
Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 
Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  
Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező megformálása 

során. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  
– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 
 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV–V. fekvés elsajátítása. 
– Ismerkedés a VI–VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás–gyakorlatok). 
– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 
– A fekvések összekötése I–V. fekvésig. 
– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű 

négyszólamú tört akkordok tanulása. 
– Hangsorok 5#–5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 
– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 
– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 
– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 
– A kettősfogás–játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 
Zenei ismeretek 
– A tempójelzések bővebb ismerete. 
– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 
– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 
– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 
– A rondó– és a szonátaforma főbb jellemzői. 
– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 
– Az egészhangú skála. 
– A portamento fogalma. 
Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 
Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 
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Vibratója legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 
Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 
Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról 

játszani. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  
– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 
 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 
– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 
– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 
– Pergőtechnika. 
– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 
– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 
– Spiccato játék középtempóban. 
– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 
Zenei ismeretek 
– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése. – 
Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 
– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 
– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 
– Ismerkedés korunk zenéjével. 
Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 
Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 
Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 
– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 
 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 
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– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc–, szext és oktávskálák két oktávon; az 
ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos kromatika). 
– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 
– Pergőtechnika. 
– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 
– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 
– Spiccato játék középtempóban. 
– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 
Zenei ismeretek 
– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése, 

szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 
– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 
– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 
– Ismerkedés korunk zenéjével. 
– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 
– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések 

ismeretének kibővítése. 
Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 
Legyen képes tudatos helyezkedő–műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 
A fekvésváltásokat és a vibratót a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani. 
Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 
Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 
Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– Két etűd, 
– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I–II. tételt 

játszani) kotta nélkül. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 
– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének 
  nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 
– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 
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– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei  

műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 
Legyen képes 
– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 
– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 
– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 
– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 
– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 
– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 
– szép hangon való, karakteres előadásra, 
– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 
Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 
– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 
– Két szabadon választott etűd, 
– Egy versenymű saroktétele, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. A 

választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 
 

Művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Hegedű főtárgy 
„A”tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
A” tagozat 
– Egy etűd; Dénes: V–VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 14., 

vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 36.1 

(EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; Beethoven: Menuett 

(PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk–sorozat, 
Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D–dúr koncert (Peters) I. tétel, 
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Corelli: e–moll, A–dúr szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 

kötetben) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának 

felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 17., 

18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 
– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), a 

könnyebbek szintjén. 
– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors); Boyce: Matelotte (EMB 2751 
kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) nehézségi 

szintjén. 
– Egy koncert– vagy szonáta–tétel; Komarovszkij: A–dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: a–moll 
Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a–moll koncert (PWM), Seitz: g–moll 
koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert–solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: 
A–dúr szonáta, Händel: E–dúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 
 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 
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– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 
– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 
– A húrváltó mozgások fejlesztése. 
Követelmény 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd 
– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül. 
 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Jobb kéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 
– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 
Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 
A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 
A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 
 

9. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további 

finomítása 
– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 
Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 
Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 
 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 
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– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 
– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 
Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 
Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül. 
 

Továbbképző évfolyamok „B”tagozat 

7. évfolyam „B”tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 
– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 
 
 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 
Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 
Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 
– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 
– Ritmikus pergőjáték. 
Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 
Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 
Ritmikus pergőjáték. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
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9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 
– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 
Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 
Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 
Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 
– Kettősfogás–játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 
– Kromatikus skálák. 
Követelmény 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb 

hangszínek és karakterek megvalósítására. 
Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel szuggesztivitásának 

természetes kialakítására 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 
 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 
Legyen képes: 
– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni 

hangszeres műveleteit, 
– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 
– egyenletes futamokat megszólaltatni, 
– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 
– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben 

tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint 
előadókészségének érettségét. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes 
– természetes, oldott hangszerkezelésre, 
– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk 

tempóban játszani, 
– különböző módon vibrálni, 
– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 
– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások 

alkalmazására, 
– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 
Rendelkezzék 
– képzett hallással, 
– biztos memóriával, 
– koncentrálóképességgel, 
– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Hegedű főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 10 perc 
„A” tagozat 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű 

két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. 

Bartók: Hegedűduók). 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245)  Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

(EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 7., 10. 
nehézségi szintjén. 
– Barokk szonáta két tétele; Händel: g–moll (EMB 12309 kötetben), D–dúr (EMB 12309 

kötetben), A–dúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 
– Egy koncert–tétel, vagy előadási darab; Bach: a–moll (EMB 1600), E–dúr (EMB 1601), Haydn: 

C–dúr (Peters), Mozart: D–dúr – Adelaide, Beriot: a–moll op. 104 (Peters) koncertek 1. tétele, 

Raff: Cavatine (EMB 13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F–dúr románc 

(EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB ) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
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– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta). Hangszerenként 

évente legalább két garnitúra húr. Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó. Lehetőleg a teljes 

alakot visszaadó tükör.  Legalább 2 darab kottatartó. Metronóm 

GORDONKA 

 
A gordonkatanítás célja, feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 
– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 
– a gordonka akusztikai sajátosságait, 
– a hangszer hangolását, 
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 
– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
– a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 
– a vonós hangszercsalád többi tagját. 
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 
– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 
– differenciált hangindítást és hanglezárást, 
– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 
– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 
– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és 

fekvésben, 
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– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonógyakorlatokat. 
Fordítson figyelmet 
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
– a különböző vonásnemek elsajátítására, 
– a pizzicato–technikára, 
– az üveghangok megszólaltatására, 
– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 
– a hangköz– és akkordjáték sajátosságaira, 
– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
– a basszus–, tenor– és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 
– a tudatos zenei memorizálásra, 
– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
– a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra. 
Általános követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének 

megfelelően, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 
A képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése 
A hallás és a ritmusérzék fejlesztése, érzékenység a dinamikai és a hangszínbeli különbségekre. 
A kottaolvasás és a lapról játszás fejlesztése. 
A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 
A zenei ízlés, a stílusérzék és a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia 

kibontakoztatása. 
A céltudatos és gazdaságos gyakorlási módszer kialakítása. 
 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 
– Az A–, D–, G– és C–húr hangkészlete az első fekvés szűk fogásmódjában. 
– A módosítójelek. 
– A 2/4–es, 3/4–es és 4/4–es ütem. 
– A fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 
– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. 
– Pizzicato, Détaché vonás. Egyenletes sebességű vonás.  
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– Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték). Két hang 

kötése. 
Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy 

húron. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy 

húron. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 
– Nyújtópont a fél– és a negyedérték mellett. 
– Húrváltás két szomszédos húron, két hang kötése. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Egy oktáv terjedelemben két húron való játék kvintváltó népdalokon. 
– Később hangsorok és hármashangzatok segítségével egyéb dallamokon. 
– Bal kéz legato fejlesztése terclépésekkel. 
– Egész– és részvonó használata, a vonóbeosztás alapjainak elsajátítása. 
Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása két 

húron. 
 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 
 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 
– Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete. 
– A módosítójelek. 
– A dúr hangsor szerkezete, hangközei. 
– A 2/4–es, 3/4–es és 4/4–es ütem. 
– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. Nyújtópont a fél és 

negyed érték mellett. 



 

 

503 

 

– Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. A hasonló részletek különbségeinek 

felismerése. Indítás, befejezés. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 
– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. A bal kéz húrváltása. 
– Pizzicato. A détaché vonásmód.  
– Egész– és részvonások és ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 2–3–4 hang kötése.  
– Egyszerű húrváltás szomszéd húrok között. 
– Nyújtópontos ritmus kötve.  
– C–dúr hangsor két oktávon, G–dúr, D–dúr és F–dúr hangsor egy oktávon keresztül. A hangsorok 

– hármashangzat–felbontásai. 
Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása 

szomszédos húrokon, egy oktáv hangterjedelemben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, vagy népdalfeldolgozás 
– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hangkészlet bővítése a tágfogásban tanult hangokkal. 
– A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 
– A 2/2–es, 3/8–os és a 6/8–os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont nyolcad 

érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa. 
– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a 

különbség felismerése. A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A bal kéz játéka tágfogásban, az előző év anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi 

szintjén. (A kétfajta tágfogás tanításának sorrendjét a tanár dönti el.) 
– A vonókezelés fejlesztése szűkfogásos anyagon. 6–8 hang kötése. A portato vonásmód. Az 

egyszerű húrváltások fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a 

klasszikus táncok karakterének megfelelő, elválasztott hangok játéka. 
– A változó sebességű vonás megalapozása (nyújtópontos fél érték és negyed érték, illetve 

nyújtópontos negyed érték és nyolcad érték külön vonóval). Nyújtópontos nyolcad és tizenhatod 

kötve. 
– A dinamikai árnyalás alapjai (visszhanghatás, záróhangok diminuendója). 
– Hangsorok tágfogásban az első fekvésben. Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8–24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű 

gyakorlat op. 70 kötetből) eljátszása. 
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Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16–32 ütemes 

előadási darab eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy etűd, 
– Egy gyermekdal vagy népdal, 
– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 

3. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert hangokkal. 
– A változó ütem. 
– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 
– A triós forma és a rondóforma. 
– A tanult anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az előző évben jobb és bal kézzel külön–külön elsajátított technikai elemek összekapcsolása és 

fejlesztése. 
– A tágfogás fejlesztése. A fekvésjáték alapjai. (Az egyes fekvések tanítási sorrendjét a tanár dönti 

el.) – Gyakorlatok az egyes fekvésekben. A tanult fekvések összekapcsolása az első fekvéssel, az 

előző évek anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. Ujjgyakorlatok a trilla és a 

pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű 

kettősfogások első fekvésben. 
– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése. Az akkordjáték alapjai. Martelé 

vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. 
– Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo. 
– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható 

hangsorokkal. Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70, 

vagy Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása. 
Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű ritmusú 

gyakorlatokban. 
Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk, vagy klasszikus tánctétel első fekvésben, 

szűk– és tágfogásban. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
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4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 
– A tenorkulcs. 
– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és 

ritmusa. 
– A játszott anyag zenei formáinak elemzése. 
– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Az előző évben jobb és bal kézzel külön–külön elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 
– Nagyobb terjedelmű művek az előző év technikai szintjén. 
– Játék az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések 

játéka. A vibrato fejlesztése. A kettősfogás–játék fejlesztése. 
– Az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. Akkordjáték az 

első fekvésben. A martelé vonásmód fejlesztése. Összetett vonásnemek. 
– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, 

espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 
– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 
– Hangsorok egy, illetve két oktávon az első négy fekvésben 3#, 3 b előjegyzésig (a fisz–moll 
kivételével). Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben 

(pl. Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg: 113 gyakorlat I.). 
Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee–iskola, vagy a 
Kummer–iskola kantilénás etűdjei). 
Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az 

átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) hangkészlete az A– és a D– húron. 
– A természetes üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 
– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 
– Az ujjrendkészítés alapelvei. A jellegzetes figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, 

átmenőhangok és váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése, az alterált 

hangok. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 
– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak 

igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. A vibrato mozgás az átmeneti 

fekvésekben. A kettősfogás–játék fejlesztése. 
– Az akkordjáték és az arpeggio fejlesztése. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei 

karakterek kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához 

szükséges vonókezelés kialakítása. A hangszín árnyalása vibratóval és vonókezeléssel. 
– Dúr és moll hangsorok két oktávon keresztül 3#,3b előjegyzésig. Hármashangzat–felbontások és 

terclépések. 
Követelmény 
Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 131, 

Dotzauer – Klingenberg I.). 
A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 
Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta–tétel eljátszása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy klasszikus tételpár zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) teljes hangkészlete. 
– Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete. 
– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 
– A kromatikus hangsor ujjrendje. 
– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 
– A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tájékozódás és a biztonság fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok 

oktávján alapuló fekvésben. 
– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 
– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű 

etűdökön és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 
– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 
– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 
– Egy–két hangsor a több előjegyzést tartalmazó hangsorok általános ujjrendjével. A kromatikus 
hangsor. 
Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer I–

II., Kummer op. 57) eljátszása. 
Barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab 

zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az első fekvés teljes hangkészlete. 
– A dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 
– A 2/2–es, 3/8–os, 6/8–os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont a nyolcad 

érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa. 
– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 
– A triós forma és a rondóforma. 
– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a 

különbség felismerése. A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Mozgékony, folyamatos játék az első fekvésben, a szűk– és a kétféle tágfogásban. Gördülékeny 

hangsorjáték. Ujjgyakorlatok, a trilla és a pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések 

játéka. A vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben. 
– A vonókezelés fejlesztése. 6–8 hang kötése. A portato vonás. Az egyszerű húrváltások 

fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok karakterének 

megfelelő elválasztott hangok játéka. Változó sebességű vonások (nyújtott ritmus külön vonóval) 

kiegyenlített hangon, igényes vonóbeosztással. 
– Az előadási darabok igényes, dinamikailag is árnyalt megszólaltatása. 
– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor. Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 76/I. 

kötetéből) eljátszása. 
Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk– és tágfogásban. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 



 

 

508 

 

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 
– A változó ütem. 
– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és 

ritmusa. 
– A játszott anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– Fokozódó terjedelmi követelmények az előző év technikai szintjén. 
– A tájékozódás és folyamatos játék fejlesztése az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték 

fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato fejlesztése. Kettősfogások első fekvésben, 

tágfogásban is. 
– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem 

tartalmazó anyagon. A martelé vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. 

Összetett vonásnemek. 
– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, 

espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 
– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 
– Hangsorok egy illetve két oktáv hangterjedelemben, az első négy fekvésben 3#, 3b előjegyzésig 

(a fisz–moll kivételével). Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben 

(pl. Popper op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg I.). 
Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee–iskola, vagy a 
Kummer–iskola kantilénás etűdjei). 
Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta 

nélkül. 
 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az 

átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) hangkészlete az A– és a D–húron. A természetes üveghangok 

fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 
– A tenorkulcs. 
– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 
– Az ujjrendkészítés alapelvei. 
– A kromatikus hangsor ujjrendje. 
– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 
– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak 

igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Az átmeneti fekvések vibrato 

mozgása. – A kettősfogás–játék fejlesztése. 
– Akkordjáték és egyszerű arpeggiók fekvésváltást is tartalmazó tanulmányokban és darabokban. 

A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és 

risoluto) kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához 

szükséges vonókezelés kialakítása. 
– A hangszín árnyalása vibratóval és vonókezeléssel. 
– Dúr és moll hangsorok két oktávon, 3#, 3b előjegyzésig.  
– Hármashangzat–felbontások és terclépések. 
Követelmény 
Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, 

Dotzauer – Klingenberg I.). 
A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 
Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel eljátszása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) teljes hangkészlete. Az üres húrok oktávján alapuló 

hüvelykujjas fekvés hangkészlete. 
– A hegedűkulcs. 
– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 
– Az üres húrt is tartalmazó kromatikus hangsor ujjrendje. 
– A jellegzetes hangszeres figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok és 

váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése az alterált hangokról, a tanár 

irányításával. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az 

üres húrok oktávján alapuló fekvésben. 
– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 
– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű 

etűdökön és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 
– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 
– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 



 

 

510 

 

– Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon, a mélyebb fekvésű hangsorok három 

oktávon keresztül. Hármashangzat–felbontások és terclépések. A terc– és a szextskála alapjai 

(megfelelő fejlettségű kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húrral. 
 

Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – 
Klingenberg I–II., Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása. 
Barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

Vagy: egy koncert illetve concertino–tétel. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
A legfontosabb hüvelykujjas fekvések hangkészlete. 
Az üres húr nélkül játszható hangsorok általános ujjrendje. 
A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 
A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 
A hangszerkezelés fejlesztése 
A játék biztonságának és mozgékonyságának fejlesztése az első hét fekvésben. A hüvelykujjas 

játék fejlesztése. A hüvelykujjas fekvés összekapcsolása a mélyebb fekvésekkel. Igényes 

kettősfogás játék. 
Az előző évben elsajátított vonásmódok továbbfejlesztése. A spiccato vonás alapjai. 
Barokk és klasszikus művek stílusos előadása. 
A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 
Az önállóság fejlesztése az ujjrend megválasztásában és a gyakorlás módszerességében. Nagyobb 
terjedelmű művek gyors, megbízható elsajátítása. 
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig három oktávon keresztül. A terc– és a szextskála 

fejlesztése (megfelelő kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húr nélkül. 
Követelmény 

Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg 
I–II., Kummer op. 57, valamint Franchomme op. 35–ből és Merk op. 11–ből a könnyebbek) 

eljátszása. 
Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) eljátszása (pl. 
Marcello, Vivaldi). 
Egy koncert– illetve concertino–tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két etűd, 
– Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül, 
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– Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat, 
– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 
– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 
– az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 
– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 
– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 
Legyen képes 
– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 
– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 
– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 
Tudjon kottát olvasni basszus–, tenor– és violinkulcsban. 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 
– dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek, 

az alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 
– két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 
– egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 
– egy előadási darab. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gordonka főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
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A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 

(Peters)/I. – /1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 – /1., 5., 13. nehézségi 

szintjén. 
– Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB 

14636 kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: Szonatina 

(EMB 13310 kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
– Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy  

kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)–II (EMB 13487). 
– Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters) I–II. –, Lee: 40 etűd op. 31 (Peters) és op. 

131–ből – , Kummer Melodikus etűdök op. 57 (Peters) nehézségi szintjén. 
– Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 12944 

kötetben), Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint–Saëns: A hattyú (EMB 

13585), vagy barokk szonáta–tételpár (lassú, gyors): Marcello: e–moll szonáta (EMB 13547 

kötetben)I–II. tétel, Marcello: G–dúr szonáta (EMB 13547 kötetben) III–IV. tétel, de Fesch: C–

dúr szonáta, d–moll szonáta, Vivaldi: e–moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I–II. tétel, Vivaldi: 
a–moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I–II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C–dúr Concertino 

nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a 

hangszer szóló– és kamarazene–irodalmában. Olyan művek, kiadványok és kiadványsorozatok 

ismerete, amelyek megfelelnek a tanuló képességeinek és hangszertudásának. 
 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek fejlesztése. 
– A fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése.  
– Nagyobb intervallumú fekvésváltások.  
– A legato, détaché és martelé vonás fejlesztése.  
– A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés fejlesztése. 
Követelmény 
A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése.  
Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár.  
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– Az átmeneti fekvések (V., VI., VII.) fejlesztése. 
– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) igényes, kifejező 

megszólaltatása. 
– A barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése. 
Követelmény 
Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 
A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott mű 

formai felépítését és harmóniai szerkezetét. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár. 
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hüvelykujjas játék fejlesztése. 
– A játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal. 
– Összetett vonások. 
– A bécsi klasszikus kamarazene basszus szólamainak megszólaltatásához szükséges vonásmódok 

fejlesztése, könnyű anyagon. 
– A hangsorjáték gördülékenységének fejlesztése. 
Követelmény 
A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a 

hüvelykfekvésben. Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár. 
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hüvelykujjas fekvések összekapcsolása mélyebb fekvésekkel. 
– A vibrato fejlesztése dolce és espressivo karakterű darabokon. 
– A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése. 
– A tónus árnyalása, a zenei kifejezés fokozása romantikus műveken. 
– Nagyobb önállóság az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás megtervezésében, 

módszereinek kiválasztásában. 
Követelmény 
Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására. 
A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a kortárs 

zene befogadása. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár. 
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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Továbbképző évfolyamok „B”tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.  
 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított technikai ismeretek átismétlése és továbbfejlesztése. 
– A szűk– és a tágfekvés, valamint az átmeneti fekvések kivitelezésének ellenőrzése, a helyes 

kéztartás és intonációs szempontok figyelembe vételével. 
– A legato játékmód továbbfejlesztése, húrváltás 2, 3, 4 húron is. 
– Az egyes vonásnemek tökéletesítése, és könnyebb kombinált vonásnemek. 
– Vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságának változtatása és helyes alkalmazása. 
Zenei készségfejlesztés: 
– Legyen képes a tanuló egészséges, salaktalan alaphangon, tudatos hangképzéssel a vonó teljes 

hosszán játszani. 
– Tudja a vonóváltásait zökkenőmentesen megoldani. 
– Legyen képes világosan megkülönböztethető forte és piano játékmódra. 
– Tudjon kantilénában minden ujjal vibrálni. 
– Ismerje és tudja játszani a legato, détaché és martelé vonásokat, és azok kombinációit. 
Követelmény 

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 
Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy etűd 
– Egy szonáta tételpár  
– Egy előadási darab 
A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
Technikai készségfejlesztés:  
– A fekvésváltások topográfiai biztonságának fejlesztése, segédhangok felhasználásával és 

tudatosításával. 
– Akkordjáték 3 és 4 húron, a vonóbeosztás, vonónyomás tanítása a helyes arányok betartásával, 

a húrsíkok figyelembe vételével, és a jobb kar ívmozgására való törekvéssel. 



 

 

516 

 

– Ujjgyakorlatok: az egyenletes pergőtechnikához vezető gyakorlatok, fokozatos gyorsítással. 
Zenei készségfejlesztés: 
– Tudjon mindkét irányban mérsékelt hosszúságú kitartott hangon egyenletes cresendot és 

decresendot játszani.  
– Ismerje fel, és tudja alkalmazni a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 
– Tudja alkalmazni egy zenei frázison belül a súlyos és súlytalan hangok arányait, ami később a 

helyes zenei deklamációhoz vezet. 
Követelmény 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 
Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy etűd, 
– Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab, 
– Egy koncert–tétel, vagy egy előadási darab. 
A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 
 

9. évfolyam  „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
Technikai készségfejlesztés:  
– A hüvelykujjas játék fejlesztése két szomszédos húrátmenettel. 
– A bal kéz játékterületének kiterjesztése az összes fekvésbe. 
– Skálák és hármashangzatok 3 oktáv terjedelemben a G húron kezdődő, 4 oktáv terjedelemben a 

C húron kezdődő hangsorokkal, különböző vonásokkal (detaché, 2, 3, 4, 8 hang legato kötéssel, 

martelé). 
– Trilla gyakorlatok, az ujjak billentési, és különösen felemelési sebességének fokozása, szükség 

szerinti fekve tartásának tudatosítása. 
– A vibrato továbbfejlesztése. 
– Arpeggio (akkordfelbontás) 3 és 4 húron legato és detaché vonásokkal. 
Zenei készségfejlesztés: 
– Tudjon 3 ill. 4 oktáv terjedelemben mérsékelten gyors tempóban tisztán, egyenletesen skálákat 

és hármashangzatokat játszani. 
– Tudjon kifejezően minden ujjal vibrálni tartalmas hangon, piano és forte dinamikában kantiléna 

íveket játszani. 
– Legyen képes gördülékeny fekvésváltások végrehajtására. 
– Ismerje a barokk zene díszítéseinek kivitelezését. 
– Tudja alkalmazni a barokk zenében előforduló különböző vonásnemeket. 
Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 
Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 
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Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy etűd, 
– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 
– Egy koncert–tétel, vagy egy szonáta tételpár. 
A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok  
Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
Technikai készségfejlesztés:  
A staccato vonás alapjainak ismertetése és gyakoroltatása. 
A legato és staccato vonás kombinációi egy vonóhosszon belül. 
Fekvésváltás gyakorlatok nagy intervallumokban. 
A hüvelykujj használatának kiterjesztése alsóbb fekvésekbe és alsóbb húrokra is. 
Zenei készségfejlesztés: 
Tudjon a tanuló magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni. A tanult vonásnemeket a zenei 

kívánalmaknak megfelelően alkalmazni. 
Legyen képes a jobb és bal kar játszómechanizmusának egybehangolására, a ritmikus zenei 

problémák megoldása érdekében. 
Tudja a dinamikai árnyalatokat kiterjeszteni az intenzív pianissimo felé, valamint szükség esetén 

a risoluto fortissimo hangzásig. 
Legyen képes mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő játékra, és a zenei agogikák helyes 

kivitelezésére. 
Követelmény 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes 

megválasztására. 
Könnyed és folyamatos fekvésváltásra. 
Ritmikus pergőjátékra. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 
– Egy koncert–tétel vagy szonáta tételpár, 
– Egy előadási darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 
Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok 

eljátszására. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes tisztán 
– 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 
– hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 
– p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 
Tudjon 
– a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 
– kifejezően, minden ujjal vibrálni. 
Legyen képes 
– gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 
– mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő–játékra, 
– zenei agogikák helyes kivitelezésére, 
– a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 
– a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 
– a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 
Ismerje 
– az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 
– a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Gordonka főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű–tétel; Vivaldi: a–moll–szonáta (EMB 

13439 kötetben) I–II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB 6425) 

I. tétel) nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
„B” tagozat 
– Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G–dúr szólószvit nehézségi szintjén. 
– Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab; Eccles: g–moll szonáta (Schott), 

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

nehézségi szintjén. 
– Egy koncert–tétel; Goltermann: G–dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c–moll koncert (Peters) 
nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű, minőségű és méretű gordonka, tartozékokkal (finomhangoló, vonó, tok, 

gyanta). 
Évente hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés. Jól hangolt zongora (pianínó).  

Legalább két darab kottatartó. Különböző magasságú székek, a tanulók testalkatának megfelelően. 

Metronóm. 
 

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

 
A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az 
előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. A 
szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, 

valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja 

megalapozni. A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy 

sajátosságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a 

képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  A 
végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 

szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) A tantervi 

program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a 

zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy 

e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata:  
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi 

területeken: 
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– belső hallás  
– ritmus–metrum, 
– tiszta intonáció, 
– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
– dallamhallás, 
– többszólamúság  
– harmóniaazonosítás 
– zenei olvasás – írás, 
– zenei szerkezet (forma), 
– zenei memória, 
– zenehallgatás ( zeneértés) 
– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 
– a megszerzett tudás alkalmazása,  
– a hangszertanulás segítése, 
– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 
– a zenei műveltség igényének kialakítása,  
– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 
– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 
– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 
Rendelkezzék a tanuló 
– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé 

teszi, 
– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 
– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  
– a zene iránti elkötelezettséggel. 
 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 
– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 
– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 
Az éneklési készség fejlesztése 
– Helyes testtartás, levegővétel. 
– Kezdőhang átvétele. 
– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 
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– Éneklés játékkal. 
– Éneklés szöveggel emlékezetből. 
– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 
– Önálló dalkezdés. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 
– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed 

szünet értékekkel. 
– 2/4–es ütem. 
– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
– A „belső mérés” kialakítása. 
– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 
– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 
– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás játékkal együtt. 
– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 
– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 
– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 
– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 
– Hanglépcső, vonalrendszer. 
– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 
– Dalfelismerés, dallambújtatás. 
A kétszólamúság előkészítése 
– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók). 
Rögtönzés 
– Ritmussorok kiegészítése. 
– Kérdés, felelet. 
– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 
– Mozgás és játék rögtönzése. 
Zenehallgatás 
– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 
– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 
– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 
– Zajok– zörejek, zenei hang. 
– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése. 
– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 
– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 
Követelmények 

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.  
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A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 
– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk 

– megismerése. 
– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 
– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 
Az éneklési készség fejlesztése  
– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 
– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 
 Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 
– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa, 

éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 
– 2/4–es ütem. 
– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 
– Szövegek ritmusának megfejtése. 
– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 
– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 
– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 
– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 
– Ritmusgyakorlatok. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 
– A magas és mély képzet kialakítása. 
– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 
– A dallami jelrendszerek ismerete. 
– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 
– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 
– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 
– Dallamfordulatok visszaéneklése. 
– Memorizálás hallás után. 
– A belső hallás fejlesztése. 
A kétszólamúság előkészítése 
– Dal és mérő. 
– Felelgetős játékok. 
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– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 
– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 
– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 
– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 
– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 
– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 
Zenei ismeretek: 
– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 
Formai ismeretek:  
– Motívum 
– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 
 
Zenei olvasás, írás 
– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 
– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 
– A dó helyének változtatása. 
– Tájékozódás a vonalrendszeren. 
– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 
– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 
– Memorizálás. 
– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből, 

betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 
Rögtönzés 
– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 
– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 
– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 
– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 
– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 
– Mozgás és játék rögtönzése. 
Zenehallgatás  
– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 
– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 
– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 
– Dinamika, előadási módok. 
– Különböző karakterek megfigyelése. 
– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 
– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 
Zenei kifejezések: 
– Ritmus, dallam. 
– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
– A megismert ritmusértékek nevei. 
– Tempó, mérőütés. 
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– Osztinátó. 
– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 
– Pentaton, pentachord. 
– A G–kulcs, F–kulcs. 
– A törzshangsor. 
– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 
– Motívum, dallamsor. 
– Kánon. 
– Piano–forte. 
 

 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
 

Alapfokú évfolyamok  

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 
 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 
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– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 
– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 
– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 
– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 
– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 
– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 
Az éneklési készség fejlesztése 
– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 
– Artikuláció, szövegmondás. 
– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 
– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 
– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 
– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 
– Ütemsúlyok. (ütemezés). 
– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 
– A tizenhatodok páros formációi. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 
– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 
– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 
– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 
– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 
– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 
– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 
A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 
– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 
– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű 

kánonok, biciniumok). 
Hangközök: 
– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 
– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 
– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 
Hangzatok:  
– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 
– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 
– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 
– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 
Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 
– Alaphang fogalma. 
– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 
– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 
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– Módosító jelek, előjegyzések. 
– A módosított hangok nevei 
– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 
– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 
– A párhuzamos hangsorok fogalma. 
– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 
A formaérzék fejlesztése:  
– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 
– A kvintváltás megfigyeltetése. 
– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 
– A helyes frazeálás. 
Zenei olvasás – írás 
– A helyes kottaírás. 
– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 
– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 
– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 
– Igen könnyű diktálási feladatok. 
– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban 
(2–4–8 ütem). 
– Transzponálás írásban. 
Rögtönzés 
– Ritmussorok rögtönzése. 
– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 
– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 
– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 
– Párbeszéd, kérdés–felelet. 
– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 
– Hiányos dallam kiegészítése. 
Zenehallgatás 
– Különféle kórushangzások. 
– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 
– A hangszerek hangszínének felismerése. 
– Dinamikai különbségek megismerése. 
– A népzene és műzene. 
– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 
– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 
– Alkalmazkodó ritmus. 
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– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 
– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 
– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 
– Pentachord, Dur és moll (eol). 
– A párhuzamos hangsor fogalma. 
– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 
– Ereszkedő dallamvonal. 
– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 
– Szekvencia. 
– Periódus. 
– Transzponálás. 
– Prima volta, seconda volta. 
– Solo, tutti. 
– Parlando, rubato, tempo giusto. 
– Staccato, legato. 
Követelmény 

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#, 1b 
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. 
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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és élményanyag bővítése. 
– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan. 
– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 
– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 
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– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 
– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 
– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 
– A népdalok kifejező megszólaltatása. 
– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 
– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 
– Intonációs gyakorlatok. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 
– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 
– Negyed felütés. 
– 3/8–os ütem. 
– Váltakozó ütem. 
– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 
– Alla breve. 
– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és 

gyenge zárás. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 
– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 
– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 
– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 
– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 
– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek 

alapján. 
– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 
– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások, 

skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 
A többszólamúság fejlesztése  
– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 
– Intonációs gyakorlatok. 
– Kánonok, biciniumok éneklése. 
– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, 

ellenmozgás). 
Hangközök: 
– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 
– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 
– Felismerés hallás után és kottaképről. 
– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 
– A bővített szekund megfigyelése. 
– Hangközláncok építése, éneklése. 
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Hangzatok: 
– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 
– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 
Hangsorok: 
– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 
– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 
A formaérzék fejlesztése 
– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 
– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 
– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 
Zenei olvasás, írás 
– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 
– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 
– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 
– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 
– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 
– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 
– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 
– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel 
.Rögtönzés 
– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 
– Hiányos dallam kiegészítése. 
– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 
– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 
– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 
– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 
– Rögtönzés szövegre is. 
– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 
– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 
Zenehallgatás  
– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 
– Mozgás, gesztus a zenében. 
– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 
– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 
– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 
– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”, 

„vonal” stb. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 
– Felütés. 
– Váltakozó ütem. 
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– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 
– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 
– Parlando, rubato, tempo giusto. 
– A régi és új stílusú népdalok. 
– Motívum, periódus, szekvencia. 
– Kvintoszlop. 
– Párhuzamos és ellenmozgás. 
– A metronómjelzés. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  
 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok 
és műzenei szemelvények alapján. 
– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül. 
– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 
–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 
– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 
– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 
– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 
– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 
– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 
– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás elsősorban kottaképről. 
– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 
A többszólamú éneklés készségfejlesztése 
– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 
– Hangszerkíséretes dalok. 
– Kánonok. 
– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 
– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 
– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 
– A belső hallás és memória fejlesztése. 
Hangközök: 
– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 
– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 
– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 
Hangzatok: 
– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban, 

építésük, felismerésük kottaképről. 
– A hármashangzatok megfordításainak elve. 
– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
Hangsorok:  
– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 
– Azonos alapú dúr és moll. 
– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 
A formaérzék fejlesztése 
– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 
– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 
 
Zenei olvasás, írás 
– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 
– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 
– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 
– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 
– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 
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– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 
– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 
Rögtönzés 
– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 
– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 
– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 
Zenehallgatás  
– Magyar és más népek táncai a műzenében. 
– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 
– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 
– Dinamika a barokk korban. 
– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 
– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Siciliano és mazurka ritmus. 
– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 
– Kvintoszlop. 
– Kürtmenet. 
– Funkciók. 
– Hangnemi kitérés, moduláció. 
– Periódus. 
– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 
– Duett, duó, tercett, trió. 
– Partitúra. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  
 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 
– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 
– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 
– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 
– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 
– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 
Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 
– Átkötés, pontozás gyakorlása. 
– Harminckettedek. 
– Alla breve további gyakorlása. 
– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 
– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 
– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 
–  A bővített kvart oldással. 
– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 
– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 
– Késleltetés. 
– A hangközök rendszerezése. 
– A hangközfordítás elve. 
– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 
– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei 

szerepük megfigyelésével. 
– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 
– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 
– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 
– Éneklése oldással szolmizálva. 
– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, 

kiemelése, gyakorlása. 
– Dallami variánsok, figuráció. 
– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 
– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 
– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 
– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 
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– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 
– Kánonok éneklése. 
– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 
A formaérzék fejlesztése 
– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 
– A klasszikus (és romantikus) dal. 
– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 
– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 
Zenei olvasás, írás  
– Könnyű periódusok lapról éneklése. 
– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 
– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 
– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 
– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 
 
Zenehallgatás  
– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 
– Hangszín – hangszerelés. 
– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi 

kitérés, moduláció). 
– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma 

megismerése zenehallgatás alapján is. 
– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 
– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 
– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 
Rögtönzés 
– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 
– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 
– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 
– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 
Zenei elemzési képesség 
– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 
– Kvintkör. 
– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 
– A hangközfordítás elve. 
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– Tritonusz. 
– Alteráció, kromatika. 
– Funkciók, funkciós vonzás. 
– Késleltetés. 
– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 
– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 
– Imitáció. 
– Orgonapont. 
– Hangszeres és vokális zene. 
– Dal, ária, opera. 
– Szimfónia. 
– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 
– Kisformák. 
– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb 

stílusjegyek  
Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 
– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával, 
– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 
Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb 

ritmikai átkötéseket. 
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 
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Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b 

előjegyzésig. 
Ismerje a  
– pentaton hangsorokat. 
– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 
– ismerje a háromféle moll hangsort. 
Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis és 

nagy hangközöket,  
– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 
Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 
Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 
Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 
Ismerje a funkciós vonzást. 
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  
Tudjon lejegyezni: 
– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 
– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 
Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 
– a magyar népzene stílusjegyeit, 
– a periódus fogalmát, 
– a kis formákat, 
– a triós formát, 
– a klasszikus szonátaformát, 
– a rondót. 
Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok 

ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei  

A vizsga részei  
Írásbeli vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szolfézs  
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Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Az alapvizsga tartalma  
Írásbeli vizsga  
A) Feladatsor 
1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján. 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat 

építenie kell. 
2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 
A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, 

nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az 

előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 
A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 
3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
B) Feladatsor 
1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján  
– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat 

építenie kell. 
2. Egy magyar népdal lejegyzése 
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, 

nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és 

a kezdőhang értékkel. 
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 
3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga  
1. Memoriter anyag: 
A vizsgázó  
– tudjon 5 népdalt előadni,  
– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 
– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező) megszólaltatni, 
– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
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2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 
 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése   
Az írásbeli vizsga értékelése  
1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 

jelölések pontossága.  
A szóbeli vizsga értékelése. 
– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete) 
– zenetörténeti tájékozottság 
– stílusismeret 
– formai ismeretek 
– tájékozódás a zenei műfajok között 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). A 

stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv.  
 

SZOLFÉZS 

  
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, 

valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja 

megalapozni.  
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan 

a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és 

készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül. A végső cél a 

globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 

szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” A tantervi program e cél 

elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei 

alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. Külön figyelmet fordít arra, hogy e 

tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével. 
A szolfézstanítás célja, feladata:  
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi 

területeken: 
– belső hallás  



 

 

539 

 

– ritmus–metrum 
– tiszta intonáció 
– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 
– dallamhallás 
– többszólamúság 
– harmónia azonosítás 
– zenei olvasás – írás 
– zenei szerkezet (forma) 
– zenei memória 
– zenehallgatás ( zeneértés) 
– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 
– a megszerzett tudás alkalmazása 
– a hangszertanulás segítése 
– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 
– a zenei műveltség igényének kialakítása 
– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 
– A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
– A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  
Rendelkezzék a tanuló 
– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé 

teszi, 
– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 
– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 
– a zene iránti elkötelezettséggel. 
 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 
– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 
– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 
Az éneklési készség fejlesztése 
– Helyes testtartás, levegővétel. 
– Kezdőhang átvétele. 
– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 
– Éneklés játékkal. 
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– Éneklés szöveggel emlékezetből. 
– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 
– Önálló dalkezdés. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 
– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed 

szünet értékekkel. 
– 2/4–es ütem. 
– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
– A „belső mérés” kialakítása. 
– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 
– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 
– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás játékkal együtt. 
– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 
– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 
– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 
– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 
– Hanglépcső, vonalrendszer. 
– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 
– Dalfelismerés, dallambújtatás. 
A kétszólamúság előkészítése 
– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók). 
Rögtönzés 
– Ritmussorok kiegészítése. 
– Kérdés, felelet. 
– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 
– Mozgás és játék rögtönzése. 
Zenehallgatás 
– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 
– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 
– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 
– Zajok– zörejek, zenei hang. 
– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése. 
– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 
– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 
Követelmények 

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. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 
– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk 

– megismerése. 
– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 
– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 
Az éneklési készség fejlesztése  
– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 
– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 
 Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 
– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa, 

éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 
– 2/4–es ütem. 
– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 
– Szövegek ritmusának megfejtése. 
– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 
– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 
– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 
– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 
– Ritmusgyakorlatok. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 
– A magas és mély képzet kialakítása. 
– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 
– A dallami jelrendszerek ismerete. 
– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 
– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 
– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 
– Dallamfordulatok visszaéneklése. 
– Memorizálás hallás után. 
– A belső hallás fejlesztése.A kétszólamúság előkészítése 
– Dal és mérő. 
– Felelgetős játékok. 
– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 
– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 
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– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 
– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 
– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 
– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 
Zenei ismeretek: 
– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 
Formai ismeretek:  
– Motívum 
– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 
Zenei olvasás, írás 
– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 
– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 
– A dó helyének változtatása. 
– Tájékozódás a vonalrendszeren. 
– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 
– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 
– Memorizálás. 
– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből, 

betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 
Rögtönzés 
– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 
– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 
– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 
– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 
– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 
– Mozgás és játék rögtönzése. 
Zenehallgatás  
– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 
– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 
– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 
– Dinamika, előadási módok. 
– Különböző karakterek megfigyelése. 
– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 
– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 
Zenei kifejezések: 
– Ritmus, dallam. 
– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
– A megismert ritmusértékek nevei. 
– Tempó, mérőütés. 
– Osztinátó. 
– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 
– Pentaton, pentachord. 
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– A G–kulcs, F–kulcs. 
– A törzshangsor. 
– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 
– Motívum, dallamsor. 
– Kánon. 
– Piano–forte. 
Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 
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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 
 

Alapfokú évfolyamok  

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 
 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 
– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 
– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 
– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 
– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 
– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 
– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 
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Az éneklési készség fejlesztése 
– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 
– Artikuláció, szövegmondás. 
– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 
– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 
– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 
– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 
– Ütemsúlyok. (ütemezés). 
– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 
– A tizenhatodok páros formációi. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 
– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 
– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 
– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 
– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 
– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 
– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 
 
A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 
– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 
– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű 

kánonok, biciniumok). 
Hangközök: 
– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 
– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 
– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 
Hangzatok:  
– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 
– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 
– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 
– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 
Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 
– Alaphang fogalma. 
– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 
– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 
– Módosító jelek, előjegyzések. 
– A módosított hangok nevei 
– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 
– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 
– A párhuzamos hangsorok fogalma. 
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– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 
felhasználásával. 
A formaérzék fejlesztése: 
– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 
– A kvintváltás megfigyeltetése. 
– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 
– A helyes frazeálás. 
Zenei olvasás – írás 
– A helyes kottaírás. 
– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 
– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 
– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 
– Igen könnyű diktálási feladatok. 
– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban 
(2–4–8 ütem). 
– Transzponálás írásban. 
Rögtönzés 
– Ritmussorok rögtönzése. 
– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 
– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 
– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 
– Párbeszéd, kérdés–felelet. 
– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 
– Hiányos dallam kiegészítése. 
Zenehallgatás 
– Különféle kórushangzások. 
– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 
– A hangszerek hangszínének felismerése. 
– Dinamikai különbségek megismerése. 
– A népzene és műzene. 
– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 
– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 
– Alkalmazkodó ritmus. 
– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 
– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 
– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 
– Pentachord, Dur és moll (eol). 
– A párhuzamos hangsor fogalma. 
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– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 
– Ereszkedő dallamvonal. 
– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 
– Szekvencia. 
– Periódus. 
– Transzponálás. 
– Prima volta, seconda volta. 
– Solo, tutti. 
– Parlando, rubato, tempo giusto. 
– Staccato, legato. 
Követelmény 

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#, 1b 
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. 
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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  
 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 
– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan. 
– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 
– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 
– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 
– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 
– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 
– A népdalok kifejező megszólaltatása. 
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– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 
– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 
– Intonációs gyakorlatok. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 
– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 
– Negyed felütés. 
– 3/8–os ütem. 
– Váltakozó ütem. 
– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 
– Alla breve. 
– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  erős és 

gyenge zárás. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 
– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 
– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 
– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 
– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 
– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek 

alapján. 
– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 
– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások, 

skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 
 
A többszólamúság fejlesztése  
– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 
– Intonációs gyakorlatok. 
– Kánonok, biciniumok éneklése. 
– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, 

ellenmozgás). 
Hangközök: 
– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 
– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 
– Felismerés hallás után és kottaképről. 
– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 
– A bővített szekund megfigyelése. 
– Hangközláncok építése, éneklése. 
Hangzatok: 
– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 
– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 
Hangsorok: 
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– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 
– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 
A formaérzék fejlesztése 
– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 
– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 
– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 
Zenei olvasás, írás 
– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 
– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 
– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 
– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 
– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 
– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 
– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 
– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel 
.Rögtönzés 
– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 
– Hiányos dallam kiegészítése. 
– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 
– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 
– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 
– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 
– Rögtönzés szövegre is. 
– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 
– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 
Zenehallgatás  
– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 
– Mozgás, gesztus a zenében. 
– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 
– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 
– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 
– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”, 

„vonal” stb. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 
– Felütés. 
– Váltakozó ütem. 
– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 
– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 
– Parlando, rubato, tempo giusto. 
– A régi és új stílusú népdalok. 
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– Motívum, periódus, szekvencia. 
– Kvintoszlop. 
– Párhuzamos és ellenmozgás. 
– A metronómjelzés. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  
 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok 

és műzenei szemelvények alapján. 
– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül. 
– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 
–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 
– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 
– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 
– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 
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– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 
– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 
– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– Daltanulás elsősorban kottaképről. 
– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 
A többszólamú éneklés készségfejlesztése 
– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 
– Hangszerkíséretes dalok. 
– Kánonok. 
– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 
– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 
– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 
– A belső hallás és memória fejlesztése. 
Hangközök: 
– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 
– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 
– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 
Hangzatok: 
– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban, 

építésük, felismerésük kottaképről. 
– A hármashangzatok megfordításainak elve. 
– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
Hangsorok:  
– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 
– Azonos alapú dúr és moll. 
– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 
 
A formaérzék fejlesztése 
– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 
– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 
Zenei olvasás, írás 
– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 
– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 
– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 
– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 
– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 
– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 
– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 
Rögtönzés 
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– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 
– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 
– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 
Zenehallgatás  
– Magyar és más népek táncai a műzenében. 
– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 
– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 
– Dinamika a barokk korban. 
– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 
– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Siciliano és mazurka ritmus. 
– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 
– Kvintoszlop. 
– Kürtmenet. 
– Funkciók. 
– Hangnemi kitérés, moduláció. 
– Periódus. 
– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 
– Duett, duó, tercett, trió. 
– Partitúra. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  
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4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 
– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 
– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 
– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 
– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 
– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 
Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 
– Átkötés, pontozás gyakorlása. 
– Harminckettedek. 
– Alla breve további gyakorlása. 
– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 
– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 
– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 
–  A bővített kvart oldással. 
– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 
– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 
– Késleltetés. 
– A hangközök rendszerezése. 
– A hangközfordítás elve. 
– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 
– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei 

szerepük megfigyelésével. 
– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 
– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 
– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 
– Éneklése oldással szolmizálva. 
– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, 

kiemelése, gyakorlása. 
– Dallami variánsok, figuráció. 
– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 
– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 
– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 
– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 
– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 
– Kánonok éneklése. 
– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 
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A formaérzék fejlesztése 
– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 
– A klasszikus (és romantikus) dal. 
– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 
– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 
Zenei olvasás, írás  
– Könnyű periódusok lapról éneklése. 
– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 
– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 
– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 
– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 
Zenehallgatás  
– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 
– Hangszín – hangszerelés. 
– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi 

kitérés, moduláció). 
– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma 

megismerése zenehallgatás alapján is. 
– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 
– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 
– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 
Rögtönzés 
– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 
– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 
– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 
– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 
Zenei elemzési képesség 
– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 
– Kvintkör. 
– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 
– A hangközfordítás elve. 
– Tritonusz. 
– Alteráció, kromatika. 
– Funkciók, funkciós vonzás. 
– Késleltetés. 
– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 
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– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 
– Imitáció. 
– Orgonapont. 
– Hangszeres és vokális zene. 
– Dal, ária, opera. 
– Szimfónia. 
– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 
– Kisformák. 
– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb 

stílusjegyek kiemelése. 
Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 
– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával, 
– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 
 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű 

zenei formákban. 
– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 
– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 
– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 
– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 
Ismeretanyag és hallásfejlesztés 
– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 
– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 
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– Augmentálás– diminuálás. 
– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 
– Az alterált fordulatok megfigyelése. 
– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 
– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek 

megszólaltatása. 
– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 
– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 
Hangközök: 
– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 
– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos elhagyására. 
– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 
– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 
– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 
Hangzatok: 
– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű 

dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási elmélyítése. 
– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 
– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 
– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 
– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 
Hangsorok:  
– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 
– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 
A formaérzék fejlesztése:  
– Rendhagyó periódusok. 
– Álzárlat. 
– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 
– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos hangnemek). 
– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb lélegzetű 

zeneművek tételeként. 
– A formai ismeretek mélyítése. 
Zenei olvasás, írás 
– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó váltással, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 
– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 
– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a 

zenehallgatással feldolgozott művekből). 
– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 
– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy alterált 

hanggal. 
– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 
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– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 
– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 
Rögtönzés 
– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 
– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei 

elemekkel (késleltetés, figuráció, kromatika stb.). 
– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 
Zenehallgatás 
– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 
– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 
– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari 

hangzás bővülése. 
– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 
– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 
– A tonalitás felbomlása. 
– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 
– A zenei formák változásainak megfigyelése. 
– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 
A zenei elemzési képesség fejlesztése 
– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus zenében. 
– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, forma). 
– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 
– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, 

fogyás, pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.). 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Komplementer, osztinátó ritmus. 
– Modális hangsorok. 
– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 
– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 
– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 
– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 
– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 
– A szonáta– és a variációs forma. 
– A klasszikus szimfónia tételrendje. 
– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 
– A szimfonikus költemény. 
– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
 

Követelmény 

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. 
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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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával.  
– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 
– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 
– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése. 
– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a folklórizmus 

és a neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más irányzatokkal a csoport 

képességeitől függően). 
– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 
– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 
Ismeretanyag és hallásfejlesztés 
– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, vokális 

és énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép alapján. 
– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia, 

ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése. 
– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek éneklésével. 
– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű megszólaltatása (a 

tanulók hangszeres előadásában). 
– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 
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– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a pentatónia, a 

modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, bitonalitás, 

tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, felfedezése. 
Hangközök: 
– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 
– A szűkített kvart fogalma. 
– Az enharmónia. 
Hangzatok: 
– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 
Zenei olvasás, írás 
– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása. 
– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 
– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 
– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 
– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 
Rögtönzés 
– Dallam– és ritmus kiegészítés. 
– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 
– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 
– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 
Zenehallgatás  
– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek 

bemutatása, felismerése a hallgatott művekben. 
– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 
– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 
– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 
– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 
– A barokk táncok a szvitekben. 
– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 
– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar népzenei 

elemek megfigyelése e művekben. 
– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 
– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Hemiola, komplementer ritmus. 
– Számozott basszus, continuo. 
– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 
– Motetta, madrigál, mise. 
– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 
– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 
– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 
– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 
– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 
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– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Zenei elemzési képesség 
– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), a 

zenei gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi megfigyelés alapján. 
– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb lélegzetű 

formák elemzése kottakép alapján, tanári irányítással). 
 

Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával.  
– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 
– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, majd 

műzenei szemelvények megismerése. 
– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson belül. 
– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 
– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 
– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 
Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 
– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 
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– Nyolcad és tizenhatod felütés. 
– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 
– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 
– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 
– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 
 
Dallami ismeretek, készségfejlesztés 
– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy 

memoriter) anyagon. 
– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 
– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 
– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 
– Kánonok éneklése. 
– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 
– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 
– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 
Hangközök: 
– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. Építés. 
– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 
– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 
– A hangközök megfordításai. 
– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 
 
Hangzatok: 
– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban. 
– Építésük, felismerésük kottaképről. 
– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 
– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 
Hangsorok: 
– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 
– Azonos alapú dúr és moll. 
– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 
A formaérzék fejlesztése: 
– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 
– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 
– A kisformák hallás utáni felismerése. 
Zenei olvasás, írás 
– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 
– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 
– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 
– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 
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– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás után. 
– A helyes kétszólamú kottaírás. 
Rögtönzés 
– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 
– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 
– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 
Zenehallgatás  
– Magyar és más népek táncai a műzenében. 
– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 
– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 
– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 
Zenei szakkifejezések 
– Augmentálás, diminuálás. 
– Mazurka és siciliano ritmus. 
– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 
– Kvintoszlop. 
– Kürtmenet. 
– Funkciók. 
– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 
– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 
– Duett, duó, tercett, trió. 
– Partitúra. 
– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
 Követelmény 
Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból 

előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű dallamot 

lejegyezni, könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 
Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel 

a tanult hangnemekben. 
Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 
Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani. 
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és nagy 

szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 
Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és 

bővített kvint hangközöket. 
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja 

kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 
Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  
Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  
Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  
 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 
– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei alapján. 
– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 
– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű dalokkal. 
– A zenei elemző képesség fejlesztése. 
– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 
Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  
– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 
– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 
– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 
– Az alla breve további gyakorlása. 
– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 
– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 
– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, elemzése. 
– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, 

különböző fordulatokban. 
– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 
– A kromatika megfigyelése. 
– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 
– A késleltetés megismertetése. 
– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 
– Dallami variánsok, figuráció. 
– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 
– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. 

Transzponálás a tanult hangnemekbe. 
– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 
– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 
– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 
– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 
– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 
– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 
– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 
– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 
– A hangközök rendszerezése. 
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– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel az eddigi 

hangnemekben. 
– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 
– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról olvasása, 

írása hallás után. 
– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 
– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 
– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel, 

felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés. 
– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 
– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 
– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 
A formaérzék fejlesztése: 
– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 
– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok 

megfigyelése. 
– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 
Zenei olvasás, írás 
– Könnyű periódusok lapról éneklése. 
– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 
– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 
– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 
– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 
– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 
 
Zenehallgatás 
– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, késleltetés, 

hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, hangnemi kitérés, 

moduláció). 
– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 
– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 
– A kis formák felismerése hallás után. 
Rögtönzés 
– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 
– Osztinátók. 
– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 
– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 
– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 
A zenei elemző képesség fejlesztése: 
– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 
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– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 
Zenei szakkifejezések ismerete  
– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 
– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 
– Tritonusz. 
– Figuráció. 
– Alteráció, kromatika. 
– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 
– Késleltetés. 
– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 
– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 
– Homofon, polifon szerkesztési mód. 
– Imitáció. 
– Orgonapont. 
– Hangszeres és vokális zene. 
– Dal, opera, ária, szimfónia. 
– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 
– Kisformák. 
– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 
– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 
– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni.  
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  
Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 
Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  
Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait 

valamint a dominánsszeptim hangzatot.  
Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  
Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 
Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 
Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 
Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 
Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 
Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 
Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 
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– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával  
 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű 

formákkal. 
– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 
– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 
– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 
– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 
Ismeretanyag, hallásfejlesztés 
– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 
– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 
– Augmentálás, diminuálás. 
– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 
– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 
– Klasszikus kánonok éneklése. 
– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 
– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 
– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek 

elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással. 
– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 
Hangközök: 
– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 
– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos elhagyására. 
– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 
– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 
– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 
Hangzatok: 
– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 
– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 
– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 
– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített 

hármashangzatok). 
– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása 

nélkül). 
– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 
– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 
Hangsorok: 
– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 
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– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b 
előjegyzésig. 
– Hangnemi rokonságok. 
 A formaérzék fejlesztése 
– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 
– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 
– A szonátaforma alaposabb ismerete. 
Zenei olvasás, írás 
– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról éneklése 

szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 
– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 
– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 
– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése 

(funkciós basszussal). 
– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 
– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás 

megszólaltatása egyénileg is. 
– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 
 
Rögtönzés 
– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 
– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 
– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei 

elemekkel. 
A zenei elemző képesség fejlesztése: 
– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 
– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 
– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 
– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, 

fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 
Zenehallgatás 
– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás után is. 
– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 
– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 
– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek 

megfigyelése. 
– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 
– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 
Zenei szakkifejezések 
– A hangnemi rokonság. 
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– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 
– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 
– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 
– Klasszikus táncok. 
– A szonáta– és a variációs forma. 
– A klasszikus szimfónia, versenymű. 
– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 
– Prozódia. 
– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 
 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 
Ismerje a kvintkört.  
Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és 

kottaképről. 
Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b előjegyzésig a dúr 

és moll hangsorokban. 
Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 
Tudjon hallás után lejegyezni:  
– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 
– egyszerű hangzatmenetet,  
– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  
 
 
Tudjon  
– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 
előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 
– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 
– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 
– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 
– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo stb.), 
– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 
– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 
– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 
– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 
– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 
– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 
Ismeretanyag, készségfejlesztés 
– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 
– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, 

szemelvények megszólaltatása kottakép alapján. 
– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 
– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 
– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 
– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 
– Imitáció, tonális és reális válasz. 
– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) megfigyelése, 

hangoztatása, éneklése. 
– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 
– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése. 
– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 
– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 
– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 
– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 
– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 
– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 
– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos alsó 

hangokra is. 
Zenei olvasás, írás 
– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk dallamok 
lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és ábécés nevekkel. 
– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 
– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás után. 
– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus periódusok 

lejegyzése. 
– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 
– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 
– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – kétszólamú 

menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is. 
– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 
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– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása 

különféle hangszeres együttesekkel is. 
– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, memorizálása. 
Rögtönzés 
– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 
– Dallamhoz basszus rögtönzés. 
– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított klasszikus 

fordulatokkal. 
– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 
A zenei elemző képesség fejlesztése:  
– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 
– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 
– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( pl.növekedés, 

fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 
Zenei szakkifejezések 
– Aautentikus, összetett zárlat. 
– Poliritmika, hemiola. 
– Számozott basszus. 
– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 
– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 
– Cluster. 
– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 
– A szvit jellegzetes tánctételei. 
– A barokk versenymű, concertálás. 
– Fuga, reális és tonális válasz. 
– Opera, recitativo, ária, betétdal. 
– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 
– A klasszikus versenymű, kadencia. 
– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel 

emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban Bartók 

Béla és Kodály Zoltán műveiből).  
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 
Ismerje 
– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 
– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a 

tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után. 
Tudjon lejegyezni  
– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 
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– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  
Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 
Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás 

után. 
Tudjon rögtönözni 
– periódus előtaghoz utótagot, 
– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 
Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), önálló elemzésre  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 
– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával  
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat 
Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b 

előjegyzésig. 
Ismerje a  
– pentaton hangsorokat. 
– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 
– a háromféle moll hangsort, 
– a kvintkört. 
Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján. 
Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  
Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 
Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  
Tudjon lejegyezni: 
– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 
– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 
Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 
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– a magyar népzene stílusjegyeit, 
– a periódus fogalmát, 
– a kis formákat, 
– a triós formát, 
– a klasszikus szonátaformát, 
– a rondót. 
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti 

korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus 

zenében). 
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  
– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 
Tudja énekelni  
– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 
Tudjon lejegyezni  
– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  
Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 
Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás 

után. 
Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), önálló elemzésre  
 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szolfézs  
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma 
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„A" tagozat 
Írásbeli vizsga 
A/ Feladatsor 
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  
2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 
Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, a 

felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 
A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány 

„támpont”–hang.   
Az idézet zongorán tizszer hangozhat el. 
3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű 

kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés 

szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése 

illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 
B) feladatsor 
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  
2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–es 
szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.  
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 
3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára 

adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az 

elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések 

jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 
Szóbeli vizsga 
1. Memoriter anyag:  
A vizsgázó  
– tudjon előadni öt népdalt,  
– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 
– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), 
– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a 

tanulónak kell gondoskodnia. 
 
 
A vizsga tartalma  
„B"– tagozat  ( „B”–tagozaton  a vizsga mindkét része kötelező.) 
Írásbeli vizsga  
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1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, 

elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 
2. Hangzatlejegyzés 
10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt  
A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor 

hangozhat el. 
3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 
A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 
Szóbeli vizsga 
1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel.  
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 
2. Memoriter anyag: 
A vizsgázó  
– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 
– ismerje azok legfontosabb jellemzőit;  
– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),  
– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság 

kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a 

tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Az írásbeli vizsga értékelése  
– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 
A szóbeli vizsga értékelése  
– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 
– zenetörténeti tájékozottság, 
– stílusismeret, 
– formai ismeretek, 
– tájékozódás a zenei műfajok között. 
 



 

 

574 

 

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

7. évfolyam „A”– tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 
– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén keresztül 

a kora barokkig. 
– A középkor világi zenéje. 
– A reneszánsz zene fénykora. 
– Az opera keletkezése. 
– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 
– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 
Ismeretanyag, hallásfejlesztés.  
– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 
– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 
– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 
– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása. 
– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 
– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 
– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 
– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 
– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 
– Modális dallamok transzformálása. 
– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 
– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 
– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 
– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 
– Plagális zárlatok megszólaltatása. 
– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása emlékezetből. 
– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 
– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 
– Stílusjegyek összegyűjtése. 
Zenei szakkifejezések 
– Melizma. 
– Motetta, mise, carol, anthem. 
– Madrigál, korál, zsoltár. 
– A gregorián mise állandó részei. 
– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 
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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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján. 
 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 
– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 
– A zenei készségek elmélyítése. 
– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 
– Nevelés az értékes zene szeretetére. 
Ismeretanyag, hallásfejlesztés 
– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 
– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 
– Az oratórium. 
– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása 

énekléssel, memorizálással. 
– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 
– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 
– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 
– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 
– Imitáció, reális, tonális válasz. 
– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 
– Kánonok. 
– Többszólamú énekgyakorlatok. 
– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 
– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk homofon 

és polifon műrészletek lejegyzése. 
Rögtönzés 
– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 
Zenehallgatás 
– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 
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– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 
– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 
– A fúga témák belépésének megfigyelése. 
– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Barokk táncok, a szvit tételei. 
– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 
– Concertálás, concerto grosso, continuo. 
– Korál. 
– Mise, oratórium, kantáta, opera. 
– Fúga. 
– Ellentéma. 
– Dux, comes. 
– Modulációs irányok. 
– Rokon hangnemek. 
– Számozott basszus. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
 

Követelmény 

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. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján. 
 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 
– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 
– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, 

kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével. 
– A zenei készségek elmélyítése. 
– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 
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– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 
Ismeretanyag és készségfejlesztés 
– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak összefoglaló 

ismétlése. 
– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek 

éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással.  
– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés 

gyakorlása. 
– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 
– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 
– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 
– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 
– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 
– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 
– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 
– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.  
– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.  
– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása – 
énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával is. 
– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek 

megszólaltatása hangszeres és énekes előadásban.(tanári közreműködéssel). 
– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi 

megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).  
– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.  
– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás különböző 

lehetőségeivel (pl. keretes írás).  
– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport 

képességétől függően). 
– A romantikus műfajok jellemzői. 
– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján (szimfonikus 

költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei) 
Rögtönzés: 
– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 
– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 
– Hiányos dallamok kiegészítése. 
– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 
Zenehallgatás  
– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 
– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is.  
– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.  
– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 
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– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben 
– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Zárlattípusok. 
– Előlegezés, késleltetés.  
– Álzárlatok. 
– Lebegő tonalitás. 
– Dalciklus. 
– Szimfonikus költemény.  
– Rapszódia. 
– Programzene. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
 

Követelmény 

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. 
 Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján.  
 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 
– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő 

zeneszerző alkotásával.  
– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 
– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 
Ismeretanyag és készségfejlesztés 
– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi 

hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira 

és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására). 
– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 
– A tonalitás fogalmának változásai. 
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– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.  
– Bitonalitás, politonalitás. 
– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport 

képességei szerint) 
– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának elsajátítása. 
– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 
– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 
– Az aranymetszés megfigyelése. 
– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy memorizálás 

alapján). 
– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. századi 

művek megszólaltatásához. 
Rögtönzés 
– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 
– Reihe, hangfürtök komponálása. 
– Skála modellek szerkesztése. 
Zenehallgatás 
– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 
– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 
– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 
– Skálamodellek.  
– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.  
– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 
– Aranymetszés. 
– Komplementer technika. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
 

Követelmény 

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.  
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  
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Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig. 
– A reneszánsz zene fénykora.  
– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 
– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 
– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 
– Felkészítés zenei pályára. 
Ismeretanyag, készségfejlesztés 
– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, alleluja–

dallamok). 
– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 
– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása 

belső hallás alapján. 
– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás utáni 

megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 
– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 
– A szopránkulcs bevezetése. 
– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 
– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  
– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 
– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, 

elsajátítása.  
– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális hangsorok 

alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a népzenei elemek 

összekapcsolása. 
– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 
– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  
– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  
– Építés megadott hangokra. 
– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle hangnemekben 
ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján 
– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 
Zenei olvasás, írás  
– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 
– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 
– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 
– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 
– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  
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– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 
– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése ábécével, 

lejegyzés és transzponálás. 
– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang 

megadásával.  
Zenehallgatás 
– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 
– Partitúra használata. 
– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 
– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 
– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  
– Stílusjegyek összegyűjtése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– C– kulcsok. 
– Módusz. Modális hangsorok.  
– Modális harmóniai fordulatok.  
– Melizma. 
– Motetta, mise, carol, anthem. 
– Madrigál. Korál. Zsoltár.  
– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 
– Plagális zárlat. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két művet 

Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg 

pontos. 
Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés).  
Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 
Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet lejegyezni.  
Tudjon szopránkulcsban olvasni. 
Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 
Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  
– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  
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8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a korszak 

kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban. 
– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 
– Felkészítés zenei pályára. 
Ismeretanyag, hallásfejlesztés 
– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, chiavetta 

használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  
– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 
– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 
– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 
– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 
– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 
– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és zongorával.  
– Számozott basszus.  
– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).  
– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 
– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás és 

kottakép alapján. 
– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, gavotte, 

bourrée jellegzetességei. 
– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 
– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  
– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 
– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 
– Barokk díszítés. 
Zenei olvasás, írás 
– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 
– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és polifon 

műrészletek lejegyzése. 
– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 
Zenehallgatás  
– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.   
– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 
– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 
– A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is. 
– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  
– Egy Bach–szvit feldolgozása 
– Invenció elemzése hallás után. 
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– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 
– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso 

sorozataiból). 
– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 
Zenei szakkifejezések 
– Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia. 
– Concertálás. Concerto grosso. Continuo. 
– Korál. 
– Mise. Oratórium. Kantáta. Opera. 
– Fúga. 
– Ellentéma. 
– Dux, comes. 
– Modulációs irányok. 
– Rokon hangnemek. 
– Számozott basszus. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – zeneileg 
stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 
Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 
Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 
Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk 

idézetet. 
Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 
Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  
– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  
 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.  
– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, 

kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.  
– A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa. 
– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 
– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 



 

 

584 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 
– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 
– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek 

éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással, majd ábécés nevekkel. 
– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe helyezve) és a 

hallás utáni felismerés gyakorlása. 
– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 
– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  
– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 
– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma ismétlése, az 

ismeretek elmélyítése. 
– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek éneklése, írása. 
– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 
– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő dó–

váltással és ábécés névvel. 
– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 
– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  
– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 
– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek fordításai, 

éneklése, hangnembe helyezése. 
– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá tételében. 
– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése funkciós 

basszussal. 
– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  
– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, értelmezése. 
– Lebegő tonalitás, atonalitás. 
– Tercrokon hangnemek. 
– Mellékdominánsok, nónakkordok. 
– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 
– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, felismerése.  
– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés szolmizálva, 

ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 
– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 
– Duettek, kórusművek. 
– Romantikus dallamok lejegyzése. 
– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, 

impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 
Zenei szakkifejezések 
Zárlattípusok. 
Mellékdomináns. Nónakkord. 
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Előlegezés, késleltetés.  
Álzárlatok. 
Lebegő tonalitás. 
Dalciklus. 
Szimfonikus költemény.  
Ballada, fantázia, impromtu,  
scherzo, capriccio, rapszódia. 
Programzene. 
Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus és XX. 

századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 
Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 
Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 
Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  
– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  
 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 
– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, expresszionizmus, – 
folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő zeneszerző alkotásaival. 
– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 
– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 
Ismeretanyag, készségfejlesztés 
– Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 
– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör fordítások. 
– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek éneklése 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.) 
– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 
– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 
– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 
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– A tenorkulcs bevezetése. 
– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 
– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 
– Lebegő tonalitás, atonalitás. 
– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 
– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  
– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  
– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 
– Polimodális alterációk. 
– Dodekafónia. 
– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és bővített 
szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, hangzatfűzésekben. 

Gyakorlása különböző hangnemekben.  
– Alfa–akkordok. 
– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 
– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi zeneszerzők 

alkotásaiban. 
– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 
– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 
– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 
Zenei szakkifejezések ismerete 
– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 
– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 
– Skálamodellek.  
– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  
– Tengely, polaritás. 
– Aranymetszés. 
– Komplementer technika. 
– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
Követelmény 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – kórusműveiből, 

énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  
Tudjon két zenei részletet a XX. század 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. 
Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 
Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 
Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei 

ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is. 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  
– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 
– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  
 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

„A” tagozat 
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –képleteket. 
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, 

átmenőhang– késleltetés stb.) 
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– 
előjegyzésig. 
Tudja a művek hangnemét megállapítani. 
Ismerje 
– a kvintkört, 
– a hétfokú hangsorokat. 
Ismerje 
– az egészhangú skálát, 
– az akusztikus hangsort, 
– a modellskálákat. 
– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 
– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 
Ismerje fel a funkciókat hallás után, 
– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 
– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 
Ismerje 
– a tonalitás felbomlásának elvét, 
– a bi– és a politonalitást, 
– a Reihe–t. 
Tudja 
– a dodekafónia,  
– az aranymetszés, 
– a cluster fogalmát.  
Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 
Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 
Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 
Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 
Tudjon hallás után lejegyezni 



 

 

588 

 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 
– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 
– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  
Az általános követelményeken túl 
Rendelkezzék a tanuló  
– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 
Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 
„B” – tagozat  
Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  
– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos 

zenei memóriával, 
– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 
– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, aktív 

tanulási, gyakorlási képességgel.  
Legyen képes a tanuló 
– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni, 
– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan, 

tudatosan alkalmazni.  
Zenei anyag: 
Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag és 

harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 
Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 
Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 
Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 
Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és 

énekelni. 
Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 
Tudjon lejegyezni 
– barokk kétszólamú idézetet, 
– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 
– könnyű XX. századi dallamot. 
Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 
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Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz 

kötni. 
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Szolfézs  
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 
A vizsga tartalma  
Írásbeli vizsga  
„A” tagozat 
1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei 
mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára adott 

a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el. 
 2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra 

jellemző jegyek ismertetése. 
„B” tagozat 
1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése.  
A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet 

nyolcszor hangozhat el. 
2.  Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra 

jellemző jegyek ismertetése. 
Szóbeli vizsga  
„A” tagozat 
1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg 

modulációt. 
2.  A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), 

ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
„B” tagozat 
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1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a 

dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne. 
2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól 

a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat 

kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
A vizsga értékelése  
Az írásbeli vizsga értékelése  
– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 
A szóbeli vizsga értékelése  
– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 
– zenetörténeti tájékozottság, 
– stílusismeret, 
– formai ismeretek, 
– tájékozódás a zenei műfajok között. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek. 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). A 

stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 

szakkönyv.  
 

KAMARAZENE 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a 

nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb 

tevékenysége. A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan 

személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi 

zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, 

tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális szólamokból álló együttes.  
A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de 

kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 
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Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 

muzsikusokat. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével 

járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó 

tanulók gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 

fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő 

létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban 

fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani. 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 

és megszólaltatására. 
Fejlesztési feladatok 

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni 

tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek 

ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem 

lehet megadni. 
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint 

csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a 

képzés célja. 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 
– Beintés–leintés. 
– Közös levegővétel és intés. 
– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 
– Intés felütéssel való kezdésre. 
– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megváltoztatásával. 
– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
– A kottaállványok megfelelő magassága. 
A kottaképre vonatkozó ismeretek  
– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 
– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 
– Vi–de jel. 
– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 
– Játék partitúrából. 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 
– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 
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– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 

transzponáló jellege.) 
– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás, 

vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 
– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 
– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 
– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 
– A hangológép jelzései. 
Ritmikai tudnivalók 
– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, 

játékmódja. 
– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 
– A játszott művek formája, harmóniai világa 
– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 
– Homofon zene. 
– Polifon zene. 
– Izoritmikus zene. 
– Kánon, imitáció, fúga. 
– Cantus firmus. 
– Consort–muzsika. 
– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, 
gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.). 
– Ellenszólam. 
– Basso continuo. 
– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 
– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 
– Lapról olvasás. 
– A belső hallás fejlesztése. 
– intonációs készség. 
– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 
– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
 

1. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 
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– 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. 
A tanuló legyen tisztában 
– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 
– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival, 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei anyag 
 

2. évfolyam 

Követelmények 

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. 
A tanuló legyen tisztában 
– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével), 
– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló legyen képes 
– megadott hangra önállóan hangolni, 
– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 
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– 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, 
– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 
– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 
– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 
– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 
– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 
A tanuló legyen tisztában 
– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 
– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
 
 
Ismerje 
– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; Máriássy–

Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. Mozart: Kürtduók 

(EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz művek (EMB 6974) 

Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre (Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), 

Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) 
nehézségi szintjén. 
A vizsga értékelése  
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
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– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

Továbbképző évfolyamok 

3. évfolyam 

Követelmények 

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, 
– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 
– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 
– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 
A tanuló legyen tisztában 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 
– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 
– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor. 
 

4. évfolyam 

Követelmények 
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), 
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– 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. 
A tanuló legyen tisztában 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 

8–10 perces műsor.  
 

5. évfolyam 

Követelmények 

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 
A tanuló legyen tisztában 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 

8–10 perces műsor 
 

6. évfolyam 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 
– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 
– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  
– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapróljátékra 
– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 
A tanuló legyen tisztában 
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– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 
Az év végi vizsga javasolt anyaga 
– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10 

perces műsor. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

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 stílus hű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  
A tanuló legyen tisztában 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 
– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 
– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 
Ismerje 
– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  
 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek 

tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: 

Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets 

I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: 
Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
A vizsga értékelése  
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– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer (zongora, 

csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer). Kottaállványok. Hangológép. Metronóm. 
 

ZENEKAR 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 

felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. Ösztönözze a 

tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai 
eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. Hozzon létre együttműködést a tanulók 

tudásának különbözőségéből. Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. Alakítsa 

ki a kultúra iránti nyitottságot. 
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 
A zenekari foglalkozások feladatai 
A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése. 
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 
Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes 
hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 
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A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–

összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni tudásszintjétől 

függ. 
A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok (szólamok) 

megfelelő szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, energiát, s a munka 

közben megőrzendő játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész mű minőségi 

megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének 
A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, lehetőségeknek 

megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e miatt éves szintre 

lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.  
A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és 

fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva ( összevont 

évfolyamok) soroljuk fel. 
Kezdő   1–2. évfolyam (    –14 éves korig) 
Középhaladó  3–4. évfolyam (12–18 éves kor) 
Haladó   2–6. évfolyam (16–22 éves kor) 
 

Kezdő csoport 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes zenekari ülés kialakítása. 
– Egymásra figyelés, alkalmazkodás. 
– Hosszú és rövid hangok. 
– A szólamon belüli frazeálás betartása. 
– Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság. 
– Tempóvétel, tempótartás. 
– Dinamikai folyamatok kialakítása. 
– A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari szólamok 

között). 
Követelmény 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari 

ülésmódból adódó helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása. 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató. 

Középhaladó csoport 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata 
– A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 
– Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése. 
– A tempóvétel és –tartás differenciálódása. 
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– A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése. 
Követelmény 

A közös alkalmazkodás képességének kialakítása. 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny. 

Haladó csoport 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése. 
– A zenekari rubato játékmód elsajátítása. 
– A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása. 
Követelmény 

Önálló kamarazenekari játék kialakítása. 
Az év végi meghallgatás anyaga 
– Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny 
 
Követelmények a program elvégzése után 
A tanuló ismerje meg 
– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 
– az alapvető zenekari játékmódokat, 
– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 
Legyen képes 
– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött 

funkciója szerint eljátszani, 
– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani figyelmét, 
– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 
Tudja alkalmazni 
– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 
– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és 

ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására, 
– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 
Továbbá  
A tanuló legyen képes 
– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 
– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 
Alkalmazza tudatosan 
– a zenekari kommunikációs láncot, 
– a zenekari rubato játékot. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Az együttes működéséhez szükséges hangszerek A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli 

székek. 
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Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és video felvevő és –lejátszó. 
 

KÓRUS 

 
A kórus tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei és 

közösségi élményhez juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen keresztül az egyén 

személyiségfejlődésére. 
A kórusfoglalkozás feladatai 
Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 
Fejlessze a tanulók 
– hallását, 
– ritmusérzékét, 
– tempó– és dinamikai érzékenységét, 
– hangszínek iránti igényét, 
– kottaolvasási készségét, 
– zenei memóriáját, 
– zenei ízlését, 
– stílusérzékét, 
– formaérzékét, 
– hangképző– és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 
Ismertesse meg a kórustagokat 
– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 
– a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 
Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 
A zeneiskolai kórus tantervben az egyedi személyi, korosztályi összetétel és a különböző 

tudásszintek miatt nem lehet egységes, évfolyamokra lebontott követelményeket meghatározni. 
A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmények mindig 

a konkrét művek előadásában teljesülnek. 
Fejlesztési feladatok 

– az aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése.  
– a együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, 
– a résztvevők korosztályától, egyéni tudásától függően kánonok, két–, háromszólamú egynemű 

karok igényesebb három és négyszólamú művek, vegyes kari művek megszólaltatása 
– hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának kialakítására 
– a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő formálással, 

szövegejtéssel, 
– a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakorlatának 

megvalósítása.  
– kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között: 
– hangszín–kultúra fejlesztése, az intonációs különbségek felismerése, javítása 
– az egységes, kulturált énekkari hangyás megteremtése. 
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Követelmény 

A kórus 
– tudjon a kórusvezetővel együttműködni  
– a dallamot a vezényléssel kapott instrukcióknak megfelelően formálni 
– tudjon, tisztán, pontos szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő kifejező előadással 

énekelni.  
– szereplés során az énekkar valamennyi tagja legyen képes képességei legjavát nyújtani  
 
Követelmények a program elvégzése után 
A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 
Tudjon 
– fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 
– „vezénylésre” énekelni. 
A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 
Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 
Tudja 
– helyes légzéstechnikával, 
– tiszta intonációval, 
– pontos ritmusban, 
– érthető szövegmondással, 
– helyes tempó– és dinamikai választással, 
– művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 
Rendelkezzék 
– jó kottaolvasási készséggel, 
– zenei memóriával. 
Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas tanterem, jó 

minőségű, jól hangolt zongorával. Ötvonalas tábla. Felvételek készítéséhez és lejátszásához 

használható audiovizuális eszközök. 
Metronóm, hangvilla, kottaállvány. Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes 

formaruha. 
 

NÉPZENE 

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI  

 
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad 

népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a 
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klasszikus zene és népzene egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. 

Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei 

önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei megnyilvánulásainak 
megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra 

értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a 

variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei 

műveltséget. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos 

kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a 
zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei 

ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.  Az oktatási folyamat 

– kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – megismerteti a tanulókkal a 

népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet 

összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő 

hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene 

emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra. A népzene – és hagyományos 

közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a 

kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas 

zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett 

egyéni tudását, közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a 

kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 
Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi bőgő/cselló, tekerő 
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 
Pengetős tanszak tantárgyai: koboz 
Vokális tanszak: népi ének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek 
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és 

vokális társaszenét) 
Kötelezően tantárgyak: népzenei ismeretek, szolfézs kötelező, szolfézs, zongora 
Kötelezően választható tantárgyak: népzenei ismeretek, szolfézs, népi kamarazene, népi zenekar, 

hangszeres vagy vokális tárgy 
Választható tantárgyak: a népzene illetve a klasszikus zene tantárgyai 

Hangszeres tanszakok – egyéni képzés  

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tanszakok  
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 
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Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, második hangszer, kamarazene, 

zenekar. 
Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, második hangszer, kamarazene, zenekar, vagy 
a klasszikus zene tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres tanszakok tantárgyaihoz 

szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

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

tantárgy  
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 
(0–

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

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, koboz 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 

elvégezni. 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig 
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 
zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 
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A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
 
 

„B” tagozat 

 
Főtárgy: hangszeres tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora 
Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, második hangszer 
Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres tanszakok tantárgyaihoz 

szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

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

tantárgy  
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

(0–

2) 
(0–

2) 
(0–

2) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–

6) 

(4–

6) 

(4–

6) 
5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:   
(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, koboz 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 
Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  
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Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 
 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

„A” TAGOZAT  

Főtárgy: népzenei ismeretek, kamarazene 
Kötelező tantárgy: népi hangszeres tantárgy 
Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, kamarazene, zenekar, 
népzenei ismeretek, szolfézs 
Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, valamint a klasszikus zene tantervi 
programjainak tantárgyai 
 

Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

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

tantárgy  
(1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható 

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

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

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak 

számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 

 

Óraterv 2.  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 
Kötelező 

tantárgy  
2 2 2 2 2 2 
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Választható 

tantárgy 
2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 
A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az 

alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 
A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 
Kötelező tantárgy:  
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: 
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
Választható tantárgy: 
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
 

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 
Bemeneti kompetencia:  
– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség nem 

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

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
Szakmai kompetencia: 
– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös tekintettel 

a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira  
– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység.  
– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az önálló 

lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetességeinek 

felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok 

szerkesztéséhez. 
– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  
– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  
 
Személyes kompetencia:  
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– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az 

énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a 

hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel. 
Társas kompetencia: 
– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség, 

irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek 

alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés 

különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, táncház). 
Módszertani kompetencia:  
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, értő 

zenehallgatásra nevelése. 
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes kultúra, 

az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés formáinak 

kialakítására. 
– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és 

harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb 

értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 
történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése.  
– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő népek 

hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–egyéniségeinek 

megismertetése.  
– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes szórakoztató 

zene iránt. 
– A tanulók zenei ízlésének formálása. 
– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy még 

élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű 

feldolgozására.  
– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 

alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, 

táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a 

népzene eszközeivel. 
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
– Tehetséggondozás. 
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
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Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt 

kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók 

számára mindkét vizsgarész kötelező.  
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei 

ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei 

ismeretek, vagy néprajz 
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Záróvizsga tantárgyai 
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A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók 

számára mindkét vizsgarész kötelező.  
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 
Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 
Népi hangszer, főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Népi hangszer, főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 
Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 
Népi hangszer, főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 

követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt szervezhető. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 
tanévben döntőbe került.  
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 
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Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

NÉPI FURULYA 

A furulyatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval: 
 a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 
 a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel 

összefüggő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek 

formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 
 a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

Fejlessze: 

 a tanuló hallását, 
 a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, 

rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét, 
 képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 
 önálló lényegfelismerő képességét, 
 a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

 

Alakítson ki: 

 könnyed hangszerkezelést, 
 megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvás módokat, 
 test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok 

adta szabályokra. 

Követelmények 
Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.  
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2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
– Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi 

hangsúlyok adta szabályokra. 

Követelmények 
Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és 

furulyázni. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

 Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Udvarhelyszéki dallamok. 
 A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata. 
 A hetedik hang módosítása félfedéssel. 
 Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása. 
 Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato). 
 A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai. 

Követelmény 

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban, 

egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Egy– egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam Udvarhely székből. 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

 Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
 Csíki székely dallamok. 
 A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 
 A hetedik hang módosítása villafogással. 
 Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 
 Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 
 Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 
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tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Egy– egy felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallam 

gardonkísérettel is.  

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán. 
 A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a 

tánctípusoknak megfelelő tempóban eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Gyimesi dallamok. 
 A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata. 
 Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 
 Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és 

hangsúlyozásuk. 
 Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

Követelmény 

Legyen képes 
 a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Egy–egy gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves 

dallam eljátszása gardonkísérettel is 

5. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája. 
 Semleges hangsorú furulyák ismerete. 
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 Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 
 A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 
 A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 
 Több furulya együttes játéka. 
 Énekkíséret furulyával. 
 Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a 

furulyajátékban. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és 

játéktechnikáját. 
Semleges hangsorú furulyák ismerete. 
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Két–két palóc giusto és rubato dallam eljátszása. 
 Dudautánzó furulyajáték 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  
 A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  
 Tilinkójáték.  
 Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.  
 Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 
 Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, 

hangsúlyait a széki zenén keresztül. 
Legyen képes  

 a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  
 önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Széki lassú csárdás, magyar. 
 Moldvai táncdallamok. 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” tagozat 

követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés 
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biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét. 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Csíki székely keservesek és táncdallamok: cepres, féloláhos, „Gábor Ignácé”, „székely 

csárdás”, párnástánc, medvés, „örömanya tánca”, „gólya”, verbunk, „marosszéki” Ambrus 

János, Balog Áron népzenei fölvételeiből.  
 Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint. 
 A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. 
 A hetedik hang módosítása villafogással. 
 Triolás ritmusok a forgatós dallamokban. 
 Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. 
 Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

Követelmény 

Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből: keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, 

verbunk dallamok gardonkísérettel. 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
A dunántúli dialektus dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, lassú és 

friss csárdás dallamok) a kistájak figyelembe vételével: 
 Somogy: Kelec József, Sándor László,  
 Tolna: Máté István 
 Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István 
 Baranya: Német Vince 

népzenei felvételei alapján. 
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja. 

Követelmény 

Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak 

megfelelő tempóban eljátszani. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.  

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 
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Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Gyimesi keserves és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője, 

féloláhos medvés, héjszák, „juhait kereső pásztor” Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony 

Lázár, Bács Péter, Hermán György népzenei felvételeiből. 
 Gyimesi dallamok, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint. 
 A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.  
 Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően. 
 Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és 

hangsúlyozásuk. 
 Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal. 

Követelmény 
Legyen képes 

 a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban énekelni és eljátszani. 
 a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallamok 

eljátszása gardonkísérettel is 

5. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei 

alapján: 
 Heves: Pozsik István 
 Gömör: Fodor József 
 Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József. 

Semleges hangsorú furulyák ismerete. 
Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték. 
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk. 
Több furulya együttes játéka. 
Énekkíséret furulyával. 
Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és 

játéktechnikáját. 
Semleges hangsorú furulyák ismerete. 
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon. 

Az év végi beszámoló javasolt anyaga  

 Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. 
 Dudautánzó furulyajáték 
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6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
A széki furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája Székely Ferenc népzenei felvételei alapján: 

 A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.  
 A moldvai furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei 

felvételei alapján: Csobán György, Gusa Pál, Hodorog András, Tálász András. 
 Variáció és díszítés a mezőségi és moldvai dialektus szabályai szerint.  
 A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.  
 Tilinkójáték.  
 Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival. 
 Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját, 

hangsúlyait a széki zenén keresztül. 
Legyen képes 

 a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.  
 önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Széki lassú csárdás, magyar. 
 Moldvai táncdallamok. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló legyen képes 

 természetes hangszerkezelésre, 
 tiszta intonációra, 
 a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 
 hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 
 énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos 

előadásmódján, 
 énekkíséretre, 
 más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, 

gardon, citera, esetleg hegedű, cimbalom), 
 népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és 

elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 
 a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 
 az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 
 zenei emlékezőtehetséggel, 
 a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 

formaérzékkel, 
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 a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 
 olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 
 a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 
 hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 
 hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 
 tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is 
 céltudatosan, önállóan gyakorolni, 
 hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni. 
 Ismerje és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a 

különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, 

tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét 
 Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, 

történeti tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, 

történelmi valamint kulturális ismeretekkel. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk). 
Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás) 
Gyimesi táncok. 

„B” tagozat 
Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki). 
Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós). 
Gyimesi táncok és más dallamok. 
Moldvai dallamok. 

A vizsga értékelése 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 
 technikai felkészültség, 
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
 hangképzés, 
 intonáció, 
 hangszerkezelés, 
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 díszítések alkalmazása, 
 helyes ritmus és tempó, 
 előadásmód, 
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
 memória, 
 alkalmazkodóképesség, 
 állóképesség. 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon 

egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. 

Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a 

kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.  

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az 1–2. évfolyamon tanult dallamokra építve. 
 Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 
 A forgatós táncok dallamvilága. 
 Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 

Követelmény 

Legyen képes 
 a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák) 
 Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos) 
 Hangszerjáték gardonkísérettel. 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje. 
 Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 
 Hangmódosítás villafogásokkal. 
 A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 
 A flóta. 

Követelmény 
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Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az 

évfolyam technikai és zenei szintjén. 
Legyen képes: 

 hangmódosításra villafogásokkal. 
 önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 
 Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A Küküllő–vidék furulyazenéje. 
 A 2. – 3. átfújás kombinálása. 
 A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 
 Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 
 A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán. 
 A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 
 A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 
Legyen képes a 2. – 3. átfújás kombinálására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Küküllő vidéki párostáncok, pontozók, keservesek, román táncok. 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
Észak–mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája. 
A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 
Ritka és sűrű legényesek. 

Ajánlott tananyag 

Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei. 

(Hagyományok Háza) 
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) 

Hungaroton 
Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – 
Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor 
Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 
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 az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 
 a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Észak–mezőségi lírai dalok és táncdallamok 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A Székelyföld furulyazenéjének további megismerése András József, Elekes Albert, 

Faludi Áron, Józsa Lajos népzenei felvételei alapján. 
 Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint. 
 A forgatós táncok dallamvilága. 
 Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés). 

Követelmény 

Legyen képes 
 a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő 

tempóban eljátszani. 
 elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit, 
 elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák 
 Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos 
 Hangszerjáték gardonkísérettel. 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése  
 A Tiszántúl furulyazenéje Kádár Ferenc, Rab István, Bagoly József, Koszta József 

népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú lírai dalok, lassú és friss csárdás, 

oláhos. 
 Szilágyság furulyazenéje Birtalan József népzenei felvételei alapján: parlando rubato 

előadásmódú lírai dalok, táncdallamok: tövisháti csárdás, verbunk, lassú és friss csárdás. 
 Nógrádi pásztornóták Pál István népzenei felvételeiből. 
 Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése. 
 Hangmódosítás villafogásokkal. 
 A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja. 
 A flóta. 

Követelmény 
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Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján 
 Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 
 pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán. 

Legyen képes: 
 hangmódosításra villafogásokkal. 
 önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. 
 Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán. 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 A Küküllő–vidék furulyazenéje Szántó Ferenc népzenei felvételei alapján: parlando rubato 

előadásmódú lírai dalok, székely verbunk, csárdás, féloláhos, szökő. 
 A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága. 
 Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal. 
 A 2. – 3. átfújás kombinálása. 
 A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán: Jankovics Imre, Káplár 

János, Német Vince, Bíró István népzenei felvételei alapján. 
 A 2. átfújás használata hosszúfurulyán. 
 A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán. 

Követelmény 

Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő–vidék 

furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén. 
Legyen képes a 2. – 3. átfújás kombinálására. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

 Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, román táncok. 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok – Tananyag 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 
 Bukovinai keservesek és táncdallamok: silladri, ruszászka, a karácsonyi betlehemes 

pásztortánca Antal András, Flekszon Pál, Pál Antal népzenei felvételei alapján. 
 Észak–mezőségi furulyazenében szerzett tudás elmélyítése Csete Árpád, Bálint Ferenc 

népzenei felvételei alapján: dallamkincs, formavilág, technika. 
 A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája. 
 Ritka és sűrű legényesek. 

Követelmény 

Legyen képes elsajátítani 
 a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 
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 az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját. 
 a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját. 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

 Bukovinai keserves és táncdallamok 
 Magyarszováti, visai, ördöngősfüzesi dallamok 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 

előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző 

tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 
A tanuló legyen képes 

 minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai 

színvonalon, hallgatóság előtt is, 
 más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 
 hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden 

magyar népzenei dialektusban, 
 a hangszer szerepét a történeti zenében, 
 a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 
 a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 
 hangszere elterjedtségét a Földön. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 
 a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani, 
 szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 
 olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi 

hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége 

érettségét. 
Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss csárdás.) 
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Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, keserves.) 
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, 

verbunk, keserves.) 

„B” tagozat 

Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.) 
Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar) 
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, 

verbunk, keserves, „juhait kereső pásztor”.) 
Moldvai dallamok.  

A vizsga értékelése 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 
 technikai felkészültség, 
 helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
 hangképzés, 
 intonáció, 
 hangszerkezelés, 
 díszítések alkalmazása, 
 helyes ritmus és tempó, 
 előadásmód, 
 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
 memória, 
 alkalmazkodóképesség, 
 állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

 Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, 

semleges hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya. 
Kottatartó 
Metronóm, 
Hangzó zenei és videó/DVD példatár, 
MP3–as és CD játszó, video– illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,  
Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép. 
 

ÜTŐ TANSZAK – JAZZ DOB 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a jazz, mint önálló zenei nyelv eszközeinek, szabályainak 

megismerésével, hangszerkezelési és technikai eszközeivel, a tanult zenei ismeretek során 

előforduló különböző játékmódok, mozgásformák megismerésével, improvizációs 

készségfejlesztéssel a dob természetes kezelését, gyakorlatban való alkalmazását elérje. 
A jazz–dob tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulóval 
– a jazz és a modern kortárs improvizatìv zene főbb irányzatait; 
– az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit; 
– a különböző technikák jellegzetes játékmódját és variációs lehetőségeit; 
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– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait; 
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 
 
Fejlessze a tanuló 
– technikai adottságait; 
– hallását; 
– zenei memóriáját; 
– muzikalitását, kreativitását, ritmusérzékét; 
– előadói készségét, személyiségét, kapcsolatteremtő képességét. 
 
Alakítsa ki a tanulóban 
– a jazz és a modern kortárs improvizatìv zene iránti nyitottságot; 
– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát; 
– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát; 
– a rendszeres munka igényét; 
– az önálló gondolkodás igényét; 
– az improvizáció és kompozìció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanulót 
– az igényes munkára; 
– a jazz és a kortárs zenei koncertek látogatására; 
– az érzelmi nyitottságra, toleranciára. 
 
Adjon teret a tanuló 
– fantáziájának kibontakozására; 
– a kreativitás megnyilvánulására; 
– az improvizációs készség kibontására. 
 
Irányítsa a tanulót 
– szakirányú továbbtanulásra; 
– a továbbképző folytatására; 
– a zenei életbe való bekapcsolódásra. 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 
1. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

 

Zenei ismeretek fejlesztése 
– Verőfogás, kéztartás, testtartás 
– Ütéstechnika: csuklómozgás (teljes ütés, leütés, felütés, kicsi ütés) 
– Csuklómozgással dinamikai és hangsúlyozási gyakorlatok 
– Alap kisdob gyakorlatok (egész, fél, negyed, nyolcad, triola és tizenhatod) 
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– Alap kézrend gyakorlatok: váltott, dupla, single paradiddle 
– A jazz tányérjáték mozgása és ritmizálása 
– Alap jazz–kìséret: ride– pergő, ride– lábdob függetlenìtése (negyedhangokkal) 
– Lábtechnika: fektetett és emelt sarok 
– Tamokon való mozgások (egyenes és körirányú) 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
– A kisdobgyakorlatokban található motìvumokkal való improvizáció, kettő és négyütemes 

válaszolgatás 
– Memória fejlesztés (kétütemes motìvum visszadobolása) 
– Jazz–kìséret improvizációja (negyedhangokkal) zenei alapra 
– Improvizáció tamokon 
 
Ajánlott tananyag 
Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasonló kisdob kotta) 
Ted Reed: Syncopation 
Gary Chaffee: Rhythm & Meter Patterns 
Uő.: Sticking Patterns 
Nesztor Iván: Ritmusjáték és jazzdobolás 
Követelmények 
Biztos, jó megütés, szép hangzás a dobokon. 
Széles dinamikai játék. 
Hallható különbség a hangsúlyos és hangsúlytalan hangok játékánál. 
Szvingesen lüktető tányérjáték. 
Egységes dinamikájú és összerendezett ritmizálású jazz–kìséret. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob gyakorlat 
– Hangsúlyozási gyakorlat 
– Jazz–kìséret gyakorlat 
 
2. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Ütéstechnika: ujjmozgás (francia és német fogás) 
– Kisdobgyakorlatok: 3/8, 6/8, 9/8, 12/8–os metrumok 
– Tremoló és előke gyakorlatok 
 
Gyakorlatok Ted Reed Syncopation kottája alapján 
– Nyolcadosan és triolásan az alapdallam 
– Pergőn hangsúlyozva 
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– Tamokon a hangsúlyok szétosztva 
– Kisdob– nagydob szétosztásban 
– Jazz–kìséretben a dallam először pergőn, majd nagydobon 
– Rock–kìséretben a lábdob játssza a dallamot (egy és kétütemenként). 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
– A szinkópa motìvumokkal két– és négyütemes válaszolgatás. 
– Két– és négyütem visszajátszása (memóriafejlesztés). 
– Dobokon a szinkópa ritmusokkal improvizálni. 
– Jazz–kìséret improvizáció zenei alapra. 
– Rock–kìséret improvizáció zenei alapra. 
 
Ajánlott tananyag 
Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasonló kisdob kotta) 
Ted Reed: Syncopation 
Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 
Gary Chaffee: Technique Patterns 
Nesztor Iván: Ritmusjáték És Jazzdobolás 
Követelmények 
Az ujjmozgás automatizálódjon 
Magabiztos kottaolvasás elsajátìtása 
A kìséret egységes dinamikával szólaljon meg, és ritmikailag összerendezett legyen. 
A söprűzésnél a két kéz játéka összerendezett legyen. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat 
– Szinkópák hangsúlyozva tamokon 
– Nyolc ütemes jazz–kìséret 
– 2–3 egy ütemes rock kìséret 
 
3. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Ütéstechnika: Moeller–technika négyes, hármas és kettes ütésekkel 
– Kisdob gyakorlatok: sextola és harmincketted 
– Rudiments gyakorlatok 
– Szinkópa gyakorlatok roll technikával. 
– Jazz–kìséret: kisdob–nagydob szinkópa–szétosztásban 
– Rock–kìséret: tizenhatodos lábdob osztással 
– Latin–kìséret: bossa nova 
– Söprűzési alapok (körirányú és egyenes vonalú) 
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Improvizációs készség fejlesztése 
– Rudiments gyakorlatokkal improvizálni 
– Szinkópás jazz–kìséretet improvizálni zenei alapra 
– Tizenhatodos rock–kìséret zenei alapra 
– Bossa nova kìséret zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
Dave Vose: The Reading Drummer (vagy hasoló kisdob kotta) 
Ted Reed: Syncopation 
Joe Morello: Master Studies 
Alan Dawson: The Drummer's Complete Vocabulary 
Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 
Fred Dinkins: It' s About Time 
Nesztor Iván: Ritmusjáték És Jazzdobolás 
 
 
Követelmények 
A Moeller–technika harmonikus mozgássá alakuljon. 
A rudimentseket elnevezésük szerint kell tudni játszani. 
A jazz–kìséret egységes dinamikájú és összerendezett ritmizálású legyen. 
A rock kìséreteket többféle cinkìsérettel kell tudni játszani. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob gyakorlat 
– Jazz–kìséret zenei alapra 
– Rock kìséret zenei alapra 
– Bossa nova kìséret zenei alapra 
 
4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Ütéstechnika: a csukló az ujjak és a Moeller–mozgások összeharmonizálása 
– Kisdob gyakorlat: rudimental ritual 
– Jazz–kìséret a szinkópa ritmusokat a lábcin játssza 
– Jazz–kìséret szünetes triolák kisdobon, majd nagydobon 
– Rock–kìséret tempó tartási gyakorlatok 
– Sorvégi dìszìtések 
– Latin kìséret: szamba alapok 
– Szólózás: két– és négyütemes gyakorlatok 
– Söprűzés: jobb kéz szinkópa dallam, bal kéz kör illetve egyenes vonalú mozgás 
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Impovizációs készségfejlesztés 
– Jazz–kìséret lábcinnel szinkópa ritmizációt improvizálni 
– Jazz–kìséret szünetes triolákkal improvizálni 
– Rock–kìséret tempó–tartás zenei alapra 
– Rock–kìséret dìszìtési gyakorlat zenére 
– Szambát zenei alapra játszani 
 
Ajánlott tananyag 
Joe Morello: Master Studies 
Alan Dawson: The Drummer's Complete Vocabulary 
Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 
 
Követelmények 
A rudimental rituale–t egy tempóban megállás nélkül kell játszani 
A lábcin függetlenìtés dinamikailag és ritmikailag összerendezett legyen 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy oldal a rudimental rituale–ból 
– Egy jazz–kìséret zenei alapra 
– Egy rock–kìséret zenei alapra 
– Szamba–játék zenei alapra 
 
5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Push pull technika 
– Rudiments szólók 
– Jazz–kìséret: a szünet és teljes triolák kisdob– nagydob osztásban 
– Jazz–kìséret: transzkripciók játéka 
– Rock kìséret: a lineáris játékmód 
– Latin kìséret: 6/8 afro–cuban, songo, rumba 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
– 4, 8 és 12 ütemes szólózás zenei alapra 
– Rudiments szólók motìvumaival való improvizáció kisdob majd nagydob felszereléseken 
– Jazz–kìséret triolás improvizáció zenei alapra 
– Rock–kìséret lineáris kìséret motìvumok zenei alapra 
– Latin–kìséretek zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
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Charley Wilcoxon: Modern Rudimental Swing Solos 
Gary Chaffee: Time Functioning Patterns 
Steve Daves: Masters of Time 
Kim Plainfield: Advanced Concepts 
Steve Houghton: Essential Styles 1–2 
Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 
 
Követelmények 
Kìséret és szóló transzkripciók készìtése szabadon választott zenékről 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy rudiments szóló 
– Egy transzkripció játéka zenei alapra 
– 2–3 egy vagy kétütemes lineáris kìséret 
– Egy választott latin kìséret 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Rudiments szólók 
– Jazz–kìséret: transzkripciók játéka 
– 3/4– es kìséret és szólózás 
– Up tempo gyakorlatok ütővel és seprűvel 
– Latin–kìséret: Mozambique, Guaguanco, Mambo 
– Szólózás: 4, 8, 12 és 16 ütemes transzkripciók játéka 
 
Improvizáció és készségfejlesztés 
– Rudiments szóló motìvumaival való improvizáció kisdobon, majd dobfelszerelésen 
– Transzkripciók játéka zenei alapra 
– Up tempo kìséret zenei alapra 
– Latin kìséretek zenei alapra 
– 4, 8, 12 és 16 ütemes improvizáció zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
Charley Wilcoxon: Modern Rudimental Swing Solos 
Steve Davis: Masters of Time 
Steve Houghton: Essential Styles 1–2 
Steve Davis: The Ultimate Play Along For Jazz Drummers 
Colin Bailey: Drum Solos 
Nesztor Iván: Ritmusjáték és Jazzdobolás 
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Követelmények 
Kìséretek és szóló transzkripciók készìtése szabadon választott zenékről 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy rudiments szoló 
– Egy transzkripció zenei alapra 
– Egy latin kìséret zenei alapra 
– 4, 8, 12 és 16 ütemes szóló kottából majd improvizálva zenei alapra 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

 
 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Ütéstechnika: Moeller–technika négyes, hármas és kettes ütésekkel 
– Kisdob gyakorlatok: sextola és harmincketted 
– Rudiments gyakorlatok 
– Szinkópa gyakorlatok roll technikával. 
– Jazz–kìséret: kisdob–nagydob szinkópa–szétosztásban 
– Rock–kìséret: tizenhatodos lábdob osztással 
– Latin–kìséret: bossa nova 
– Söprűzési alapok (körirányú és egyenes vonalú) 
 
Nyolcadok 3, 5 és 7–es elosztása 
– váltott kézzel hangsúlyozva; 
– kézrendekkel hangsúlyozva; 
– kisdob– nagydob elosztása; 
– teljes dobfelszerelésen elosztva. 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
– 3, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 
– improvizálni zenei alapra 
– osztásokat variálva improvizálni zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
Gary Chaffee: Sticking Patterns 
 
Követelmény 
4, 8, 12 és 16 ütemes nyolcados szólók komponálása 
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Különböző ütéstechnikák 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Kisdob gyakorlat 
– Jazz–kìséret zenei alapra 
– Rock kìséret zenei alapra 
– Bossa nova kìséret zenei alapra 
– 5, 12 vagy 16 ütemes nyolcados improvizáció az osztásokkal 
 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Ütéstechnika: a csukló az ujjak és a Moeller–mozgások összeharmonizálása 
– Kisdob gyakorlat: rudimental ritual 
– Jazz–kìséret a szinkópa ritmusokat a lábcin játssza 
– Jazz–kìséret szünetes triolák kisdobon, majd nagydobon 
– Rock–kìséret tempó tartási gyakorlatok 
– Sorvégi dìszìtések 
– Latin kìséret: szamba alapok 
– Szólózás: két– és négyütemes gyakorlatok 
– Söprűzés: jobb kéz szinkópa dallam, bal kéz kör illetve egyenes vonalú mozgás 
 

A triolák 4, 5 és 7–es elosztása 
– váltott kézzel hangsúlyozva; 
– kézrendekkel hangsúlyozva; 
– kisdob– nagydob elosztásba; 
– teljes dobfelszerelésen elosztva. 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
A 4, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 
– improvizálni zenei alapra 
– az osztásokat variálva improvizálni zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
Gary Chaffee: Sticking Patterns 
 
Követelmények 
4, 8, 12 és 16 ütemes szólók komponálása 
Különféle kiséretek (jazz, latin, szamba, rock) 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy oldal a rudimental rituale–ból 
– Egy jazz–kìséret zenei alapra 
– Egy rock–kìséret zenei alapra 
– Szamba–játék zenei alapra 
– 5, 12 vagy 16 ütemes triolás improvizáció az osztásokkal 
 
5. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
– Push pull technika 
– Rudiments szólók 
– Jazz–kìséret: a szünet és teljes triolák kisdob– nagydob osztásban 
– Jazz–kìséret: transzkripciók játéka 
– Rock kìséret: a lineáris játékmód 
– Latin kìséret: 6/8 afro–cuban, songo, rumba 
 
 
Zenei ismeretek fejlesztése 
A tizenhatodok 3, 5 és 7–es elosztása 
– váltott kézzel hangsúlyozva; 
– kézrendekkel hangsúlyozva; 
– kisdob–nagydob elosztása; 
– teljes dobfelszerelésen elosztva. 
 
Improvizációs készség fejlesztése 
A 3, 5 és 7–es osztásokkal teljes dobfelszerelésen 
– improvizálni zenei alapra; 
– az osztásokat variálva improvizálni zenei alapra. 
 
Ajánlott tananyag 
Gary Chaffee: Sticking Patterns 
 
Követelmény 
4, 8, 12 és 16 ütemes tizenhatodos szólók komponálása. 
Teljes dobfelszerelésen elosztott játék, rudiments szólók 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy rudiments szóló 
– Egy transzkripció játéka zenei alapra 
– 2–3 egy vagy kétütemes lineáris kìséret 
– Egy választott latin kìséret 
– 5, 12 vagy 16 ütemes tizenhatodos improvizáció az osztásokkal 
 



 

 

634 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 
Zenei ismeretek fejlesztése 
– Rudiments szólók 
– A rudimental ritual–t memorizálva játszani 
– Arrange gyakorlatok: kìsérettel és szólózással 
– Jazz–kìséret: transzkripciók játéka 
– 3/4– es kìséret és szólózás 
– Jazz–kìséret 5/4– ben 
– Up tempo gyakorlatok ütővel és seprűvel 
– Latin–kìséret: Mozambique, Guaguanco, Mambo 
– Szólózás 5/4– ben 
– Szólózás: 4, 8, 12 és 16 ütemes transzkripciók játéka 
– Szabad szóló–szerkesztés 
 
Improvizáció és készségfejlesztés 
Arrange gyakorlatok zenei alapra: kìsérettel és szólózással 
– 5/4–es kìséret zenei alapra 
– 5/4–es szólózás zenei alapra 
 
Ajánlott tananyag 
Steve Houghton: Essential Styles 1–2 
Steve Houghton: The Drumset Soloist 
 
Követelmények 
4, 8, 12 és 16 ütemes arrange–gyakorlatok komponálása és játéka 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– kisdobon egy–két oldal a rudimental rituale–ból fejből játszva, majd utána hasonló 

motìvumokkal improvizálni 
– jazz–kìséret zenei alapra kottából és erre improvizálni 
– latin kìséret zenei alapra kottából és erre improvizálni 
– egy szabad dobszóló 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
„A” tagozaton 
A tanuló 
– ismerje a különböző stìlusok legfőbb jellemzőit; 
– ismerje a gyakoribb blues–sémákat, a jazzben használt zenei formákat, szerkezeteket; 
– ismerje a különböző kìsérési módokat; 
– ismerje a különböző arrange dobolás jellegzetességeit; 
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– ismerje a tananyag fontosabb improvizációs, stìlus– és ritmikai gyakorlatait; 
– rendelkezzen megfelelő repertoárral 5–10 különböző karakterű jazz standard játéka kìvülről, – 
különböző kìsérési formákkal, egyszerű improvizáció; 
– ismerjen néhány dúr és moll bluest; 
– képes legyen 2–3 leìrt kìséretet és szólót az eredeti hangfelvétellel uniszónó eljátszani; 
 
„B” tagozaton (az „A” tagozat követelményein felül) a tanult ismeretek magasabb szintű 

alkalmazása (technika és előadásmód), és a végzett anyag mennyiségének növelése (repertoár)az 

elvárás. Adott esetben a tanuló legyen alkalmas szakirányú tanulmányok folytatására. 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
 
Jazz–dob főtárgy 
„A” tagozat: min. 10 perc 
„B” tagozat: min. 10 perc 
 
A záróvizsga tartalma 
„A" tagozat 
– Kisdobon egy rudiments gyakorlat. (C. Wilcoxin: Rudimental Swing Solos) 
– Egy–egy szving és latin (samba, bossa nova) kìséret zenei alapra. (Steve Houghton: Essential 

Styles, John Riley: The Art of bop drumming) 
– 4, 8, 12 és 16 ütemes szólók kottából majd improvizálva zenei alapra. (S. Houghton: The 

Drumset Soloist, Terry O'Mahoney: Motivik Drumset Soloing) 
 
„B”tagozat 
– Kisdobon 1–2 oldal a Rudimental Ritual–ból (folyamatosan játszva) majd az adott 
motìvumokkal improvizálni.(Alan Dawson: The Drummer's omplete Vocabulary) 
– Szving és latin stìlusban leìrt majd szabad kìséret zenei alapra (S. Davis: Masters of Time) 
– Különböző stìlusú leìrt és szabad szólók zenei alapra (Colin Bailey: Drum Solos, S. 
Houghton:The Drumset Soloist) 
– Egy szabad dobszóló (különböző stìlusok, tempók, és metrum modulációk) 
 
A vizsga értékelése 
– Megfelelés az előìrt követelményeknek 
– Technikai felkészültség 
– Hangszerhasználat 
– Helyes ritmus és tempó 
– Előadásmód 
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– A zenei stìlus és az előìrások megvalósìtása 
– Zenei memória 
– Alkalmazkodóképesség 
– Állóképesség 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Legalább egy dob felszerelés (pergő, lábdob, oldal tam, két felső tam, lábcin, kìsérő tányérok) 
Rendszeresen hangolt zongora vagy elektromos zongora 
Legalább egy darab állìtható kottaállvány 
Hangolókulcs 
Metronóm 
Magnetofon, ami képes felvételt készìteni, hogy rögzìthessük a tanuló játékát értékelés céljából 
CD–lejátszó 
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 MELLÉKLET 

JEGYZÉK 
a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 
(a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet vonatkozó részei) 
 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 

A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS 
KÖVETELMÉNYEI 

I. HELYISÉGEK 

(mind a négy művészeti ághoz)  

Az egyes helyiségek jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 

megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 
tartalmazzák. 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. tanterem székhelyen és 

telephelyen az iskola 

munkarendje, valamint 

az egyes művészeti 

ágaknál 

meghatározottak szerint 

 

3. intézményvezetői iroda iskola székhelyén, és 

azon a telephelyen, 

amelyen 

intézményvezető-

helyettes, tagintézmény-

, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

nem kötelező, 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

 

4. intézményvezető-

helyettesi iroda 

ha az iskolában az 

intézményvezető 

helyettes alkalmazása 

kötelező, iskolánként 

(székhelyen, 

telephelyen) 1 
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5. tagintézmény-  

intézményegységvezető-

helyettesi iroda 

ha az iskolában a 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettes alkalmazása 

kötelező, 

iskolánként (székhelyen, 

telephelyen) 1 

 

6. iskolatitkári iroda ha az iskolában az 

iskolatitkár alkalmazása 

kötelező, 

1 iskolánként 

(székhelyen) 1 

 

7. nevelőtestületi szoba iskolánként (székhelyen) 

1 

 

8. Könyvtár (adattár) iskolánként (székhelyen) 

1 

a művészeti könyvek, 

segédkönyvek, kották, 

hanglemezek és egyéb 

hangzó anyagok, diafilmek 

stb. elhelyezésére - saját 

épülettel rendelkező 

intézmény esetében. 

9. Kiszolgálóhelyiségek   

10. szertár, raktár 

(hangszertár, jelmeztár) 

iskolánként 1 művészeti áganként 

biztonsági felszereléssel, a 

hangszerfajtáknak, 

jelmezeknek, díszleteknek, 

színpadi kellékeknek, 

képző-  

és iparművészeti 

tárgyaknak, anyagoknak 

biztonságos tárolására 

11. aula (előtér, várakozó) iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

porta, várakozóhelyiség és 

a ruhatár funkcióját is 

betöltheti 

12. porta iskolánként (székhelyen) 

1, 

szükség esetén az 

előtérben is kialakítható 

- saját épülettel rendelkező 

intézmény esetében 

13. személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

nemenként 1 

alkalmazotti létszám 

figyelembevételével 

14. tanulói WC helyiség iskolánként (székhelyen 

és telephelyen), 

tanulói létszám 

figyelembevételével 
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szintenként, nemenként 

1 

15. öltöző, zuhanyzó iskolánként (székhelyen) 

nemenként 

1 

saját épülettel rendelkező 

intézmény esetében 

16. elsősegély helyiség iskolánként 1 lehetőség szerint külön 

helyiségként 

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

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. tanterem, műterem, 

tanszaki műhelyterem 

(berendezése az 

egyes művészeti 

ágaknál, tanszakoknál 

ismertetettek szerint) 

 

3. intézményvezetői és 

intézményvezető-

helyettesi, 

tagintézmény-, 

intézményegységvezető-

helyettesi iroda 

(berendezése az 

iskoláknál 

ismertetettek szerint) 

 

4. iskolatitkári iroda (berendezése az 

iskoláknál 

ismertetettek szerint) 

 

5. számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

iskolánként 1 

felszerelés 

ügyviteli feladatok 

ellátásához 

6. nevelőtestületi szoba berendezése az 

iskoláknál 

ismertetettek szerint) 

 

7. könyvtár (berendezése az 

iskoláknál 

ismertetettek szerint), 

 

    

    

    

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 
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2. Taneszközök   

3. tárgyak, eszközök, 

információhordozók az 

iskola pedagógiai 

programjában előírt 

tananyag 

feldolgozásához 

évfolyamok, 

tanszakok, tantárgyak 

alapján a tanulói 

létszám 

figyelembevételével 

oly módon, hogy az 

iskola munkarendje 

szerint minden tanuló 

és csoport 

alkalmazhassa 

Az alapfokú 

művészetoktatás tantervi 

követelményei és a 

pedagógiai programban 

meghatározottak szerint az 

iskola által tanított 

tantárgyak esetében 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

IV. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK 

(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 
4.1 AZ EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI 
4.1.1 ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. egyéni és kiscsoportos 

órák tanterme 

a tanszakok és a 

tanulók létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott egyéni és 

kiscsoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

a fúvós és az 

ütőhangszerek, a jazz-zene 

és az elektroakusztikus 

oktatására használt 

helyiségek hangszigetelése, 

valamint az alapvető 

akusztikai szempontok 

figyelembevétele 

szükséges;  

100 tanulónként min. 4 

terem 

4. csoportos órák, 

együttesek tanterme, 

próbaterme 

a csoport, illetve az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

a zenekar, kamarazene, 

énekkar helyiségei közös 

hasznosításúak is 

lehetnek;  

100 tanulónként min. 2 

terem 
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5. hangversenyterem 

csatlakozó 

helyiségekkel 

iskolánként 

(székhelyen vagy 

telephelyen) 1 

figyelembe vehető más 

célra létesített (többcélú 

hasznosítás szempontjai 

szerint kialakított), 

nagyméretű terem is, 

amennyiben a 

hangversenyterem 

funkciójának megfelel 

6. Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

7. Egyéni órák, 

kiscsoportos órák, 

tanterme 

  

8. tanári asztal 1  

9. tanári szék 1  

10. tanulói asztalok, 

székek 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

életkornak megfelelő 

méretben,  

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok;  

gyengénlátóknál szükség 

szerint egyéni megvilágítási 

lehetőséggel;  

a mozgáskorlátozottak 

székei állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

11. szekrény tantermenként 1  

12. zongora vagy pianínó tantermenként 1 legalább egy tanteremben 

2 zongora vagy pianínó 

13. zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2 

14. lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a zongora 

(billentyűs) teremben 

15. kottatartó állvány tantermenként 2  

16. metronóm tantermenként 1  

17. CD lejátszó 100 tanulónként 1 Hordozható 

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

magánének tanszakok 

termeiben 
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19. tanított hangszer, 

tanulói használatra 

az adott hangszert 

tanulók 30%-ának 

megfelelő számban 

iskolánként 

kivéve a zongora, hárfa, 

orgona, valamint a mérete 

és súlya alapján kézi 

szállításra nem alkalmas 

hangszerek (vonós 

hangszerek esetében 

elsősorban a kisebb méretű 

tanulóhangszerek;  

furulyánál 25 tanulóként 

1 garnitúra) 

20. tanított hangszer hangszerfajtánként 1 tanári használatra 

21. hangszertartozékok tanárok létszáma 

szerint 1 garnitúra 

évente 

húr, vonószőr, nád, stb. 

22. Hangfelvevő eszköz 100 tanulónként 1  

23. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

24. Csoportos órák, 

együttesek tanterme 

  

25. tanári asztal 1  

26. tanári szék 1  

27. tanulói asztalok, 

székek 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

életkornak megfelelő 

méretben,  

mozgáskorlátozottak és 

gyengénlátók esetén 

állítható magasságú, 

dönthető lapú, peremes, 

egyszemélyes asztalok;  

gyengénlátóknál 

szükség szerint egyéni 

megvilágítási 

lehetőséggel;  

a mozgáskorlátozottak 

székei állítható magasságú 

ülőkével, lábtartóval 

28. ötvonalas tábla, 

ötvonalas nyitható 

tábla, mágneses tábla 

választás szerint 

tantermenként 1 

elméleti, csoportos órák 

helyiségébe 

29. DVD lejátszó, televízió iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

30. számítógép, 

perifériákkal 

elméleti órák 

helyiségeibe 1. 

DVD író-olvasó, 

hangfalakkal, kottagrafikus, 

készségfejlesztő 
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szoftverekkel - lehetőleg 

internet elérhetőséggel és 

nyomtatási lehetőséggel 

31. nyomtató 200 tanulónként 1  

32. szekrény tantermenként 1  

33. zongora vagy pianínó tantermenként 1  

34. zongoraszék tantermenként 1  

35. lábzsámoly tantermenként 1  

36. zenekari pultok iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével 

együttesek helyiségébe 

37. metronom tantermenként 1  

38. párologtató tantermenként 1 szükség szerint 

39. hangversenyterem 

(csatlakozó 

helyiségekkel) 

  

40. szék a terem 

befogadóképessége 

szerint 

 

41. zongora 1  

42. zongoraszék 1  

43. zenekari pultok az együttesek 

létszámának 

figyelembevételével 

 

44. énekkari dobogó iskolánként 

(székhelyen) 

amennyiben az iskolában 

kórus tantárgy oktatása 

folyik 

45. alapvető színpadi 

világítástechnikai és 

akusztikai 

berendezések 

1 mikrofonok, erősítő, 

keverő, hangfalak, stb;  

reflektorok (lehetőleg 

szabályozható) 

46. hangológép iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

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

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 
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2. Helyiségek   

3. tanterem a csoport, illetve az 

együttesek 

létszámának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

más művészeti ágakkal, 

tanszakokkal közös 

helyiségként is kialakítható, 

ha a tanulók és a csoportok 

száma azt lehetővé teszi 

4. táncterem iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

figyelembe vehető más 

célra létesített, de 

funkciójának megfelelő, a 

többcélú hasznosítás 

szempontjai szerint 

kialakított nagyméretű 

terem is 

5. tanári öltöző, tusoló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 

nemenként 1 

 

6. tanulói öltöző, tusoló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 

nemenként 1 

 

7. kellék- és jelmeztár 

vagy kellék- és 

jelmeztároló 

iskolánként 1 jelmezek, viseletek 

számára 

8. Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

9. Tanterem   

10. tanulói asztalok, 

székek 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

 

11. tanári asztal, szék tantermenként 1  

12. eszköztároló szekrény tantermenként 1  

13. Tábla, vagy flipchart tantermenként 1 elméleti órák helyiségébe 

14. CD lejátszó tánctermenként 1  

15. televízió, digitális 

kamera, DVD 

lejátszó 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 
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16. szeméttároló helyiségenként 1  

17. Táncterem  a tanszaknak megfelelő 

burkolattal (fapadlózat, 

laminált padlózat, 

sportpadló, fapadlózat 

balett-szőnyegborítással) 

18. Zongora, pianínó, 

vagy elektromos 

zongora 

1 Korrepetítor alkalmazása 

esetén 

19. zongoraszék  korrepetítor alkalmazása 

esetén 

20. rögzített, vagy mobil 

tükör 

  

21. Rögzített, vagy 

mozgatható balett 

rudak 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

a tanulók kora szerinti 

magasságba függesztve, a 

balett tanszakon 

22. Jelmezek, viseletek, 

kellékek 

iskolánként a tanított tanszakoknak és 

a tanulói létszámnak 

megfelelően 

4.1.3. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi 

mutatók 

Megjegyzés 

2. Műhely (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai és a 

tanszaki 

műhelygyakorlat 

termei) 

a vizuális alapozó 

gyakorlatok, a vizuális 

alkotó gyakorlat, a 

grafika és festészet 

alapjai, a rajz-festés- 

mintázás tantárgyak 

és a tanszaki 

műhelygyakorlat 

azonos teremben is 

megtarthatók. 

a műhelyterem igénye: jól 

szellőztethető, 

fűthető, megfelelő 

természetes és 

mesterséges fényviszonyt 

biztosító, sötétíthető, 

amelynek alapterülete 

tanulónként legalább 1,5-2 

m
2
 

3. Valamennyi tanszak és 

a kötelező közös 

tantárgyak alapvető 

eszközei (a vizuális 

alapozó gyakorlatok, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, a grafika és 

festészet alapjai 

tantárgyak) 
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4. Projektor vagy diavetítő iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

5. Tanári laptop iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

6. Videó-felvevő iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

7. Fényképezőgép iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

8. Fénymásoló iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

9. Szkenner iskolánként 

székhelyen és 

tagintézményenként 1 

 

10. Égetőkemence iskolánként 1  

11. Grafikai prés iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

legalább A/3-as méret 

lehúzására alkalmas 

méretű 

12. Mobilizálható installáció iskolánként 1  

13. Archívum iskolánként 

székhelyen az éves 

munkát bemutató 

anyag, eredeti vagy 

digitálisan archivált 

tanulómunkákból 

az eredeti tanulómunkák 

tárolására, illetve digitális 

archívum 

14. Tanulói asztal, szék az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

15. Zárható tároló szekrény termenként 1  

16. Szárító-tároló polc iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

17. Mobil lámpa iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 2 

 

18. Rajztábla A/2-A/3 

méretben 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 
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létszámának megfelelő 

mennyiségben 

19. Elektromos főzőlap iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

20. Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 2-3 

 

21. Vasaló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

22. Varrógép iskolánként 1  

23. Rajzi és grafikai 

eszközök: ceruza, toll, 

rajzszén, pasztell vagy 

zsírkréta, tus, karctű 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

24. Gumihenger műhelyenként 2  

25. Különböző papírok, 

kartonok 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

26. Festő eszközök: 

ecsetek, vizes edény, 

vízfesték, tempera, 

spaklik, kések 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

27. Mintázó eszközök, 

mintázó fák 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

28. Konstruáló eszközök: 

olló, snitzer, 

ragasztószalag, 

rögzítőeszközök 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

29. Kézi szerszámok: 

kalapács, fogó, ár, 

fűrész, véső, kés, 

reszelő, drótkefe 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

arányban 

 

30. Mérőeszközök: vonalzó 

vagy szalagmérce 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 
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létszámának megfelelő 

arányban 

31. Gyűjtött tárgyak, 

modellek, drapériák 

(tanulmánymunkákhoz) 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott 

csoportlétszámok 

figyelembevételével 

 

32. Szemléltető anyag: 

képek, könyvek, CD, 

DVD) 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) a 

foglalkozások 

szükséglete szerint 

 

33. Grafika és festészet 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül) 

  

34. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 

35. Rajztábla az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfokon A/3, 

továbbképzőben A/2 

méretben 

36. Festőállvány a helyi tantervnek 

megfelelően az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

továbbképző évfolyamokon 

37. Festőalapok: farost 

táblák, vásznak, 

kartonok 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

továbbképző évfolyamokon 

38. Linómetsző készlet az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

alapfok 4. évfolyamtól 

39. Kormozó eszköz műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 

40. Lemezfogó műhelyenként 1 alapfok 4. évfolyamtól 
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41. Grafikai lapok: 

kartonok, papírok, linó, 

fém vagy műanyaglap 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

42. Grafikai anyagok: linó 

festék, szitafesték 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

43. Zárható vegyszertároló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

használata esetén 

44. Szobrászat és kerámia 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül) 

  

45. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 

46. Mintázó állvány a helyi tantervnek 

megfelelően az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

továbbképző évfolyamokon 

47. Mintázó eszközök, 

segédeszközök: 

mintázófa, mintázó 

gyűrű, ecset, edény, 

fólia 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

48. Gipszező 

kéziszerszámok, 

gipszkeverő, gipszvéső 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

49. Gipszforma készítő 

alap- és segédanyagok 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

50. Kéziszerszámok: 

különböző kalapácsok, 

fűrészek, ráspolyok, 

reszelők, kézi gyaluk, 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 
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vésők, fogók, 

pillanatszorítók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

51. Mérőeszközök: vonalzó, 

derékszögű vonalzó, 

tolómérce 

a helyi tantervnek 

megfelelően a 

csoportlétszámok 

figyelembevételével 

 

52. Szobrászati 

alapanyagok: fa, 

agyag, gipsz, papír, 

fém, műanyag, textil 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

53. Fazekaskorong két tanulónként 1  

54. Agyagnyújtó prés-

agyagnyújtó eszköz 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

55. Mázazó eszközök: 

merőkanál, mázszűrő, 

műanyag edények 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

56. Mérőeszközök 

mázkészítéshez 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

57. Kézikorong-

forgókorong 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának 

megfelelőszámban 

 

58. Díszítő eszközök: íróka, 

kaparó-véső fémkés, 

festőecset, festékszóró, 

polírozó eszköz 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

59. Korongolási 

segédeszközök: fa- és 

gumiprofilok bőrszalag 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

60. Különböző kerámia 

alapanyagok, mázak, 

kerámia festékek, 

engobeok 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

61. Égetőkemence iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

62. Zárható vegyszertároló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

használata esetén 



 

 

651 

 

63. Textil- és bőrműves 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül) 

  

64. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 

65. Nyüsttel ellátott 

szövőállvány vagy 

szövőkeret 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

 

66. Varrógép műhelyenként a 

továbbképző 

évfolyamokon 1 

 

67. Madzag vagy 

szalagszövő 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

68. Viaszoló ecset vagy 

batikpipa 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

69. Teregető állvány műhelyenként 1  

70. Festékező kád műhelyenként 1  

71. Anyagalakító és díszítő 

eszközök: tű, hurkoló 

és kötő eszközök 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

72. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: 

textilek, fonalak, 

gyapjú 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

73. Gumilap műhelyenként 1  

74. Varrópad az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 
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75. Vékonyító gép műhelyenként 1  

76. Bőrműves 

kéziszerszámok: ár, 

bőrlyukasztó, bőrvágó 

kés 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

77. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: 

puha és kemény bőrök 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

78. Zárható vegyszertároló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

használata esetén 

79. Fém- és zománcműves 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 

tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül) 

  

80. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 

81. Zománcégető kemence telephelyenként 1  

82. Zománcégetési 

segédeszköz: berakó 

lap, villa, kesztyű, 

szemüveg 

műhelyenként 2-2  

83. Állványos fúrógép műhelyenként 1  

84. Segédeszközök: 

sikattyú, szorító, 

szerszámsatu 

forrasztópáka 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

85. Mérőeszközök: subler, 

körző, szögmérő, 

súlymérő 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

86. Fémmegmunkáló kézi 

szerszámok: fogó, 

pillanatszorító, 

lemezvágó olló, 

fémlyukasztó, pontozó, 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 
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harapó-, csípő-, kúpos- 

és laposfogó, 

fémfűrész, lombfűrész, 

reszelő, tűreszelő, 

kalapács, véső, beütő 

és cizellőr szerszám, 

fém kefe, 

csiszolóvászon 

87. Zománcozó eszközök: 

spatula, csipesz, tű 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

88. Dörzscsésze műhelyenként 2  

89. Vegyszeres tálak műhelyenként 3  

90. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: 

fémhuzalok, 

fémlemezek 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

91. Huzalhenger iskolánként 1 továbbképző évfolyamokon 

92. Különböző funkciójú 

tűzzománcozott 

tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: 

lealapozott fémlapok, 

rézlemez, zománciszap, 

ékszer zománc 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

93. Zárható vegyszertároló 

szekrény 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

alkalmazása esetén 

94. Fotó és film tanszak 

speciális eszközei 

(valamennyi tanszak és 

a kötelező tantárgyak 

fenti alapvető 

eszközein felül) 

  

95. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 
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96. Sötétkamra iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

97. Szárítóberendezés iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

98. Repró-állvány, 

fotóállvány 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

99. Fotónagyító az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

100. Fotólámpa, sötétkamra 

lámpa 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) a 

szükséges számban 

 

101. Fényképezőgép 

objektívekkel, 

tartozékokkal 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

102. digitális kamera a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

103. Montázsasztal műhelyenként 1  

104. Erősítő, keverő, 

mikrofon 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

 

105. Fotólabor eszközök: 

hívótál, csipesz 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

mennyiségben 

 

106. Fotóanyagok: papír, 

előhívó 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

107. Zárható vegyszertároló 

szekrény 

iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

alkalmazása esetén 

108. Környezet- és 

kézműveskultúra 

tanszak speciális 

eszközei (valamennyi 
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tanszak és a kötelező 

tantárgyak fenti 

alapvető eszközein 

felül) 

109. Munkaasztal, szék műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelő 

számban 

önálló tanszaki műhely 

esetén 

110. Varrógép a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő számban 

 

111. Festékező és áztató 

kád 

műhelyenként 1  

112. Szövőállvány, vagy 

szövőkeret, madzag, 

szalag vagy 

gyöngyszövő 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

113. Bőrlyukasztó feladatellátási 

helyenként 2 

 

114. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas anyagok: 

gyapjú, fonal, textil, 

agyag, papír, gipsz, fa, 

bőr, vessző 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

115. Famegmunkáló 

eszközök: faragó 

eszközök, véső, reszelő 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

116. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas faanyagok, 

ragasztók, konzerváló 

anyagok 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 

 

117. Ragasztó pisztoly műhelyenként 2  

118. Különböző funkciójú 

tárgyak készítésére 

alkalmas kartonok, 

papír, fa és 

műanyaglapok 

a helyi tanterv alapján 

a tanulólétszámnak 

megfelelő 

mennyiségben 
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119. Zárható vegyszertároló iskolánként  

(székhelyen és 

telephelyen) 1 

veszélyes anyagok 

használata esetén 

4.1.4 SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 A B C 

1. Eszközök, 

felszerelések 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

2. Helyiségek   

3. próbaterem a tanszakok és a 

tanulók számának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

A művészeti ágak, 

tanszakok közös 

helyiségeként is 

kialakítható, ha az 

funkciójának megfelelő, 

illetve a tanulók és a 

csoportok száma azt 

lehetővé teszi. 

Akadálymentes, szabad tér 

a tanulólétszámnak 

megfelelően, 

tanulónként legalább 3 m
2
. 

A terem legyen jól 

szellőztethető, fűthető, 

sötétíthető, fa-  

vagy műanyag burkolatú 

padlózattal 

4. gyakorlati műhely a tanszakok és a 

tanulók számának 

figyelembevételével, 

az iskola munkarendje 

szerint, az egyidejűleg 

megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

bábművészeti tanszaknál 

5. jelmez-, kellék- és 

díszlettár 

tanszakonként 1 tanszakok közös 

helyiségeként is 

kialakítható 

6. Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

7. próbaterem   

8. mozgatható dobogók telephelyenként 1 színpad összeállítására 

alkalmas mennyiségben 
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9. tábla vagy flipchart próbatermenként 1 elméleti órák helyiségében 

10. sötétítő függöny ablakonként, az 

ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

 

11. CD-lejátszó próbatermenként 1  

12. televízió, projektor 

vagy DVD-, illetve 

video lejátszó 

próbatermenként 1  

13. paravánok próbatermenként 1 bábművészeti ágnál 

14. egészalakos tükör próbatermenként 1  

15. videokamera szélhelyen és 

tagintézményben 1 

 

16. egyszerű ritmus és 

dallamhangszerek, 

próbatermenként 1 

készlet 

Csoportlétszámnak és az 

egyidejűleg megtartott 

foglalkozások számának 

megfelelő számban 

17. Báb- és díszletkészítés 

gyakorlati műhelye 

  

18. tanulói munkaasztal kettő tanulónként 1  

19. varrógép műhelyenként 1  

20. tároló szekrények, 

ládák, kosarak 

műhelyenként 1  

21. bábtartó állvány műhelyenként 1  

22. kéziszerszámok tanuló létszámnak 

megfelelően 

 

23. zárható vegyszertároló műhelyenként 1  
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A program nyilvánosságának biztosítása: 

 1 példány elhelyezve az iskola igazgatói irodájában 

 1 példány elhelyezve az iskolatitkároknál (elektronikus forma) 

 Honlap: https://www.metamuveszetikozpont.com 

 

 

A pedagógiai program hatálya: 

 

Jelen pedagógiai program 2020/21. tanévtől lép életbe. 

A teljes program átfogó felülvizsgálata a jogszabályi háttér változásával esedékes. 

https://www.metamuveszetikozpont.com/
https://www.metamuveszetikozpont.com/

