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BEVEZETÉS  

 

A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskolát 2019-ben hívta életre egy alkotni vágyó 

lelkes kis csapat. 

Az iskola elsősorban a Színművészet-bábművészet és Képző- és iparművészet 

tanszakait oktatja. Célunk művészet szerető, alkotni vágyó ifjúság nevelése, akik 

mindennapjaikban hasznosítani képesek az általunk tanultakat. Mindehhez olyan 

tehetséggondozás szükséges, amely kialakítja a jó szaktudást, jó ízlést, megtanítja az alkotás 

folyamatát, a kreatív és pozitív gondolkodást. 

Az intézmény székhelye Szentendre városban működő Dunakanyar Magán Iskolában 

található. Az épülettantermeiben folyik az oktatás, amelyek napfényes, kellemes közérzetet 

biztosítanak az alkotó munkához. A kialakított, jól felszerelt termek lehetőséget adnak a kreatív 

alkotás műhelyjellegű munkájához. 

Az iskola oktatói elhivatott tanárok és világlátott művészek, akik nem csak a tananyagot, 

hanem a szakma titkos fortélyait is elárulják az érdeklődő fiataloknak. 

A nevelők igen fontos feladatnak tartják, hogy a kimagasló képességű és művészeti 

pályára készülő tanulók tehetséggondozása magas szinten biztosított legyen. 

A képző és iparművészeti ág programja 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 előkészítő, alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és 

szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a 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 tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. A 
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tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 

környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, 

kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés – 

figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus 

tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók 

képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik 

kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és 

gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen: 

A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását 

Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által 

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

A színművészet területén különösen: 

Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását 

differenciált feladatokban 

A színházi-drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 

A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

 A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
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AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA 

Az intézmény neve: Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye: 2000Szentendre, Rózsa utca 16. 

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

Az iskola működési területe: országos 

Az iskola alapítója és fenntartója: MusicalVarázs Alapítvány 

többcélú intézmény , összetett iskola  

Az intézmény alaptevékenysége:többcélú intézmény, öszetett iskola 

85203 Alapfokú művészetoktatás: ezen belül 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágban 

 

Művészeti ág Tanszakok, azok évfolyamainak száma Tanulói létszám 

Szín- és bábművészeti 

ág 

Színjáték tanszak: 12 évfolyam (2 előképző, 

6 alapfok, 4 továbbképző) nappali  260 fő 

Képző- és 

iparművészeti ág 

Grafika és festészet tanszak: 12 évfolyam (2 

előképző, 6 alapfok, 4 továbbképző) nappali 40 fő 

   

 

Az intézmény működési területe: országos 

13. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  300 fő (az alábbi megosztás 

szerint): 

Alapfokú művészetoktatás: 300  fő 

14. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei: 

85.52 kulturális képzés 

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 

85.60 oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Az intézmény igazgatójának neve: Kiss Gyuláné  

Jogszabályi háttér: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
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2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

művészetoktatás követelményei és tantervi programja. 

Az 1/1998 OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszereléséről. 

Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) 

MKM rendelet módosítása. 

326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról. 

2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról. 

17/2014. (III.12) EMMI rendelet 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVEKLŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIA 

ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

Pedagógiai alapelveink: 

A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a 

folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. 

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében. 

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az 

igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük 

szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét. 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 

környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, 

kitartás, becsvágy) biztosítunk. 

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati 

jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. 

A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világunkban való eligazodás képességét. 

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását. 

 

Iskolánk meghatározó alapelve: a gyermekközpontúság 

- Az iskola az egyes gyereket állítja a nevelés középpontjába. A pedagógusok személyes 

kapcsolataikkal egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyén fejlődéséhez. 

Az egymást választó, közösen tevékenykedő gyerekek – ha erre igényük megvan – közösséggé 

válhatnak. Ezeket a törekvéseket segítjük, hogy az egyének a normát közvetítő közösségben 

megalapozhassák szuverenitásukat. 
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- A gyermek számára törekszünk a testi biztonság mellett, az érzelmi biztonság megteremtésére 

is. Minden tanuló érezze magát jól az iskolában, vegye körül kellemes környezet. A gyermek 

egyéniségéhez empátiával, azt elfogadva közeledünk. 

A fejlesztésükhöz igénybe vett időt optimálisan hasznosítjuk. Fontosnak tartjuk, hogy az 

iskolában értelmes rend és fegyelem uralkodjék. 

- A gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez kedvező és inger dús környezetet teremtünk. 

Segítjük őket eligazodni az információk világában. 

Nagyra értékeljük a pedagógus személyes hitelességét és példaadását. A rászoruló vagy 

hátrányos helyzetbe kerülő tehetséges gyerekeket patrónus pedagógus segíti döntéseiben, 

törődik vele, átsegíti a nehézségeken. 

- A tanár felelőssége, hogy mindenki számára a neki éppen legmegfelelőbb ismeretet és képzést 

nyújtsa. Minden gyerek azt kapja, ami számára a legfejleszthetőbb. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás igen fontos. A szülők igénylik a fegyelmezett munkára, 

igényességre nevelő pedagógiai programot, melyben kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen a 

tanulmányi munka. 

 

A gyerekek jelenlegi értékválasztásának jellemzői: 

- A gyerekek értékválasztását és személyes tulajdonságait iskolai gyakorlatunkban két 

motívum befolyásolja. A napjainkban folyó érték átrendeződés és a családok 

kultúraközvetítő képessége. 

- A családok életstílusa, kulturális szintje erősen differenciált. A tanulók neveltsége, 

magatartása és munkakultúrája is ezt a változó képet tükrözi. Naponta tetten érhetők az 

értékátrendeződés negatív tendenciái. Csökken a családok mintaadó szerepe, s 

felértékelődött a gyerekek társas kapcsolatainak hatása. Egymás között szabadosabbak. 

Ezért is fontos hangsúlyozni az interperszonális (személyes) kapcsolatok szerepét. Az 

ingerszegény otthoni környezet nem segíti az érzelmi gazdagodásukat.  

 

Esélyegyenlőség elve: 

Iskolánk vidéki kisváros helyzetéből adódó körülmények között működik: a vidéki kisvárosi 

környezet, a települést sújtó munkanélküliség, a szülői környezet nem minden esetben 

megfelelő szintje, a tanulói összetétel heterogenitását vonja maga után. Ilyen körülmények 

között nem mondhatunk le az esélyegyenlőtlenség mérsékléséről, az esélyteremtésről. 

 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

10 
 

 

Az iskola által preferált emberi értékek: 

- A következő jellemző emberi értékeket tartjuk különösen fontosnak: önismeret, önállóság, 

képesség az önálló ismeretszerzésre és önnevelésre, szerénység önmaga megítélésében. 

- A társas kapcsolatokkal összefüggő értékek közül hangsúlyozottabb szerepet képvisel a 

humanizmus, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a nyitottság, szolidaritás. 

- A humanizált társadalom és világkép értékeinek a megismertetése alapvető a polgári 

társadalom értékrendjének a bemutatása szempontjából. Ezek ismerete hiányában 

elképzelhetetlen a modern polgári világkép megalapozása. 

Az európai polgári magatartás kialakításához és normaköveteléséhez többek között a 

következő értékek felmutatása szükséges: az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, az 

egyenjogúság elismerése, egészséges nemzettudat, tolerancia elfogadása. 

- A kultúrához való viszony értékeiből fontos: a művelődési igényesség, az emberiség 

kulturális örökségének a tisztelete, készség a szépség befogadására. 

- A nevelőtestület által kiválasztott értékhalmaz önmagában is értékhordozó, összességében egy 

elfogadható, kívánatosnak tartott, jelenkorú személyiség képét fogalmazza meg. Ezek alapján 

válik az iskola az adott értékek iránt elkötelezetté. 

 

Értékközvetítés: 

- A választott funkciók és értékek csak úgy juthatnak érvényre, ha az iskolai gyakorlatban 

konkrét célok formájában jelennek meg, és a pedagógiai folyamat feladataiban, 

tevékenységi formáiban realizálódnak, és cselekvő módon megvalósulnak. 

- A nevelőtestület egységes az alapelvek alkalmazásában, és a preferált értékek 

közvetítésében. 

- A tanulókkal a humanista emberi értékeket, és az európai polgári gondolkodás 

értékrendjét ismertetjük meg és közvetítjük számukra. 

Feladat: A gyerekek normakövetésében növekvő mértékben legyenek jelen ezek az 

értékek. 

- A világvallások kultúrateremtő és – közvetítő szerepének a bemutatása, erkölcsi 

tanításainak megismertetése. 

Feladat: A gyerekek értsék és tisztelettel tekintsenek a vallások kulturális szerepére, 

ismerjék a legfőbb erkölcsi tanításaikat. 

- A magyarságtudat erősítése, az identitás tudat megalapozása. Tudjanak a gyerekek a 
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határainkon kívül élő magyarokról, és ismerjék ezek történelmi okait.  

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

- Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok 

kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, 

biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember 

önmegvalósításának. 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk, 

megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit. 

- A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

- Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. 

- A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális szükségleteik 

kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetőség a 

tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi szükségletei: bátorítás 

az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális szükségleteik: megtanulják az 

emberek tiszteletét). 

- Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség 

fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság 

ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik. 

- Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, 

testi fejlettségű, motivációjú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre, 

másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, 

értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. 

- Célunk iskolánk nyitott szellemiségének fenntartása, amely mind tartalmi, mind pedig 

módszertani szempontból az új befogadását jelenti a klasszikus értékek megőrzése mellett. 
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, az egyéni képességek 

kibontakoztatása. 

- A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal, a motivált munkában kell fejleszteni 

a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását. 

- Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket. 

- Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni a 

gyermek személyiségének érését. 

- Mélyíteni kell növendékeinkben a közösség működésének érékét és jellemző szabályait. 

- Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 

- Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. 

- Tehetségeinket a versenyeken való részvételre ösztönözzük, számukra a versenyeken való 

részvétel lehetőségét megteremtjük. 

- Támogatjuk és ösztönözzük tanáraink önképzését, szakmai szervezetekben való tagságát, 

tanfelügyeleti, szakértői, tanácsadói és vizsgáztatói tevékenységét. 

- tanulóink sikerélményhez juttatását meghatározó motivációs eszközként használjuk. 

- Tervszerű, összehangolt beiskolázási tevékenység megvalósítása a cél. 

- Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére. 

 

A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

- Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe. 

- Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és 

problémamegoldáshoz. 

- Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük 

érési folyamatukat. 

- Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, 

gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat. 

- Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, mérési ellenőrzési, értékelési rendszerében 

visszajelzést, értékelést adunk a tanulók / növendékek fejlődéséről. 
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Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

1. A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

a)minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességeinek, 

érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat 

biztosítani. 

b)személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, empátiára, az emberi jogok 

tiszteletben tartására. 

2. Intézményünkben, az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket 

alkalmazzuk: 

a)A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

b)A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés - értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás; 

c) A magatartásra ható módszerek: 

- Ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési, bemutatkozási lehetőség, 

dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás, 

- Kényszerítő módszerek: felszólítás, kizárás az iskolából, 

- Gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását 

célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás. 

3. A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk 

leginkább: 

a) nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, spontán 

vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; 

b) nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-helyzet, 

mozdulatok; gesztusok. 

 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Személyiségfejlesztést akkor végezhetünk eredményesen, ha ismerjük tanítványainkat 

és tisztában vagyunk a kitűzött célokkal, valamint helyesen választjuk a fejlesztés módszereit. 

Alapvető iskolai módszerek a tanulók megismeréséhez: beszélgetések, célzott megfigyelések, 

a tanulói munkák elemzése, a felmérések különböző fajtái. 

A személyiségformálás elengedhetetlen része az önértékelés fejlesztése. Erre az egyik legjobb 

lehetőség a szóbeli kommunikáció. 
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A tanári vélemény akkor motiváló, ha először a pozitívumokról ad visszajelzést, csak aztán szól 

a hiányosságokról. 

A szóbeli megnyilatkozások bővítik a tanulók szókincsét, fejlesztik a metakommunikációs 

képességeket. A határozott fellépés kialakításában is pozitívan hatnak. 

Az iskola sajátosságából adódóan fejlesztő hatásúak: a koncerteken való szereplés, az egyéni 

és közösségi kiállításokon való részvétel, a versenyek és pályázatok adta lehetőségek széleskörű 

kihasználása. 

A személyiséget a biológiai tényezők (öröklés) és a környezeti, nevelési hatások - egymással 

szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy 

az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. 

Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés-oktatás személyiségformáló hatása. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók: 

a) az értelem kiművelés ( kognitív kompetencia) 

b) segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia) 

c) egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia) 

d) a szakmai képzés megalapozása (speciális kompetencia) 

Az alapfokú művészetoktatás, e területek gondozására nem azonos súllyal biztosít lehetőséget. 

Képzési rendszerünkben az első és a negyedik terület kap nagyobb hangsúlyt. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai alapelvekből, 

célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. 

Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek 

jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta 

minőségre való igényességet alakítanak ki bennük. 

A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A 

tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a képző- és iparművészetben, valamint a 

színművészetben ötvöződnek. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő 

szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti 

nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 

értékes alkotások iránti igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények 
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hozzásegítenek azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a 

műveltség területén az eredményes haladás, szereplés összetevői.  

A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók 

magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A kiművelt növendék mozgáskultúrája 

is hatványozottan fejlődik. A tempó és dinamika betartása a szövegekben, rítusgyakorlatokban, 

a figyelem, a koncentráció állandó munkáját igényli, ezeket fejleszti. A művészeti iskolába járó 

növendékek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához 

való hozzáállásukban és a magatartásuk kulturáltságában is. 

„A kivételes érték létrehozásához kivételesen sok munka szükséges”- vallja Dr Csermely Péter, 

ezt az elvet igyekszünk valóra váltani személyiségfejlesztő tevékenységünk során. 

 

A tanulási nehézségeknek kitett tanulók felzárkóztatásának segítése, a tanulási 

nehézséggel küzdő tanulókkal való foglalkozás: 

A tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző nálunk. Azonban azt fontos 

kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban határozottan megfigyelhető az a jelenség, hogy 

tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint a 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 szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

Nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek számára egyenlően jó feltételeket, 

jó felszerelést, eszközöket, hangszereket, kiváló személyi feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez 

a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes megvalósulásának. 

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partner a család. Különösen fontos a szülőkkel való 

kapcsolattartás a szociális hátránnyal élő családok esetében. Hálásak az odafigyelésért, illetve 

a gyermek felzárkóztatásával párhuzamosan a szülőkre is kedvezően tudunk hatni. Az átlagnál 

nehezebb helyzetben élő emberek jó szívvel veszik a szeretetteljes közelítést. Az iskola és a 

család kapcsolatában a legfontosabb tényező a gyermek, akinek fejlődése és érdekei határozzák 

meg az együttműködés formáit és tartalmát. A kialakított kölcsönös bizalom tudatában kell a 

család és a gyermek felé fordulni, magabiztos szaktudással, korrekt, kulturált és toleráns 

kapcsolatteremtő magatartással, a problémák észrevételével, illetve a problémákra való gyors 

reagálással. 
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A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK 

A tankötelezettséget teljesítő iskolákban valósul meg a teljes körű egészségfejlesztés, melyet a 

művészeti nevelés-oktatás kiegészít: pl: a helyes testtartás kialakítása, az állóképesség 

fejlesztése, a szereplés testet-lelket edző tevékenysége, a baleset-megelőzés, a személyi higiéné 

a kéz és a szem koncentrált fejlesztése, a színlátás, a különböző anyagok és eszközök tudatos, 

balesetmentes használata idején, stb. Mindezek segítik, kedvezően befolyásolják a teljes körű 

egészség megőrzést. 

 

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Iskolánkban jelenleg csoportos és egyéni órák vannak. A növendékeknek számos alkalommal 

van lehetőségük közös produkciókkal közönség elé állni. 

Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni 

produkciókon is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való 

munkálkodást is. A művészeti képzés során végzett közös táncolás, a színjátszás, s az alkotás 

öröme, mind-mind közösség- és személyiségfejlesztő hatással bír. Tapasztalatainkból tudjuk, 

hogy a növendékekkel tett kirándulások, más településeken való szereplések, más települések 

művészeti csoportjainak fogadása, baráti kapcsolatok, ismertségek kialakulásának lehetőségét 

hordozzák magukban. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja. 

Az iskolahasználók igényeihez alkalmazkodó hozzáférés erősítése érdekében: 

- a tanulók, szülők igényeinek (pl. felelősségtudat, értékmegőrzés, a kulturált környezet iránti 

igény, stb.) figyelembe vétele. 

Állandó kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, növendékekkel, illetve a gyermekek egymás 

közötti kapcsolatának szorosabbra fűzésére törekszünk. 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében: 

- a szociális hátrányok kompenzálása fokozott odafigyeléssel, 

- a kreativitás fejlesztése, 

- a továbbtanulási esélyek növelése. 
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Az együtt-alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a 

kommunikációt. Kialakulnak, elmélyülnek a tanulókban a későbbi társas kapcsolataikban 

fontos tulajdonságok, a felelősségérzet a közös munka és a társak sikeréért, az empátiás 

képesség, a segítőkészség. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az 

együtt-gondolkodás élménye. 

A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások 

produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet 

objektivitásához. 

Feladatok: 

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 

valósulhat meg. 

A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé: az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy 

kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén 

felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 

Feladatunk tehát: a tanuló harmonikus egyéniségének fejlesztése, a művészi kifejezőkészség 

megalapozása, a tehetség fejlesztése 

- rendszeres értékelés, önértékelés, 

- rendszeres igényfelmérés, 

- az életkornak megfelelő követelmények támasztása, 

- érdekes, motiváló programok szervezése, 

- a feladataink teljesítését elősegítő eszközpark kialakítása, 

- személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás, az esztétikai érzékenység 

kialakítása, 

- többirányú művészeti alapkészségek kialakítás, 

- rendszerezett művészeti ismeretek, az általános műveltség átadása 

- a kortárs képző-és iparművészeti alkotások befogadására nevelés, 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 

eszközök: 

- kompetencia alapú fejlesztés, 

- tehetségazonosítás, tehetséggondozás tehetség-tanácsadás 

- kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer 

- egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

- művészeti élményre épülő oktatás, alkotómunka, 
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- egyéni és kiscsoportos oktatás 

- tehetséghasznosulás 

Nevelési eszközök: 

- minta, példa, példakövetés, a tanár és a növendék egymás iránti kölcsönös tisztelete, egyéni 

utak bejárásának lehetővé tétele. 

Ösztönző eszközök: 

- megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, bemutatókon, találkozókon, táborokban, 

fesztiválokon, versenyeken való részvételi lehetőség. 

A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az alaptevékenység, a tehetségesnek vélt 

növendékek számára tehetségfejlesztő speciális képzések, valamint a szabadidős 

tevékenységek, illetve a felzárkóztató programok biztosítják 

 

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő feladatok: 

Tapasztalataink szerint beilleszkedési nehézségekkel nem kell iskolánkban megküzdeniük a 

tanulóknak a személyes odafigyelés miatt. A csoportos foglalkozásokon sok esetben segítette a 

nehézségek leküzdését a szeretetteljes emberi kapcsolat (diák-diák, tanárdiák között), a 

csoportos művészeti tevékenység - a más közösségekben beilleszkedési nehézségekkel küzdő 

tanulóinkat. Mindez a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, a sokszínű egyéni képességek 

pedagógiai elfogadásának, az inspiráló, segítő tanári hozzáállásnak, az együtt alkotásnak és a 

gyakori rendezvényeknek köszönhető, ugyanakkor pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a 

kreatív tanulók esetenként fegyelmezetlenek, impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. 

Ezeket a jelenségeket az alapfokú művészetoktatásban fokozott foglalkoztatással, szükség 

esetén más tanszakra, tanárhoz irányítással, szülői konzultációkkal, egyéni 

teljesítményütemezéssel, a személyiséghez illő téma- és technikaválasztással meg lehet oldani, 

tehát a szuverén alkotói magatartásból, személyiségjegyekből adódó problémákkal az alapfokú 

művészetoktatásban is foglalkozni kell. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek fokozott segítése 

Iskolánkban nagyon kis számban tanulnak fogyatékkal élő gyermekek. Úgy neveljük az „ép” 

gyermekeket, hogy elfogadják mások sérülését, segítsék fogyatékkal élő társukat a problémájuk 

elfogadásában és leküzdésében. 

 

A tehetséggondozás feladatai, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő 

tevékenységek 

Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett 

képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat", amelyen elmélyülten és 

eredményesen törhetnek előre és az átlagosat túlhaladó teljesítményekre képesek. 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 

átlagtól. 

A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. 

A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső 

teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, 

csökkentett mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális 

korlátok áthágása jellemző. 

A tehetséggondozásban nincs közös, csak egyedi 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 várható a nevelő extra teljesítményéért? 

Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges módszereket 

közösen megválaszthatjuk. Ezek: 

- Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség nélkül 

képes elsajátítani a gyermek. 
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- Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül feldolgozni és a 

fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő programokkal dolgoznak. 

A művészi képességek rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől, 

a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség. 

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

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

egyén saját képességeit, készségeit illetően. 

A 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 alkotó művészetnek 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". 

Tehetséges az a gyermek, aki átlag feletti általános, illetve az átlagot meghaladó speciális 

képességekkel birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és jellemző rá, felkelthető 

benne a feladat iránti motiváció, elkötelezettség. 

A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, 

problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a 

hatékonyság, ügyesség érzése a hangszeres játék, a magánének területén. 

Személyiség-fejlesztő, képző tevékenységünket a felhasználható tudás érdekében, a sikeres 

szakirányú továbbtanulás megkönnyítése céljából folyamatosan végezzük. 

A tehetséggondozás egyik feladata, hogy terelje abba az irányba a növendékeket, amely a 

legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődése szempontjából. Célunk egészségesebb, 

harmonikusabb felnőtteké válhassanak tanítványaink. 

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint 

kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű 

tanulókkal való foglalkozás is. 
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A szorongásos, tanulásban akadályozott vagy sérült gyermekek fejlesztése ugyanúgy 

feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. 

A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: az elkülönítés (egyéni, vagy csoport 

kialakítása) gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók esetén a tanulási szakaszok személyre 

szabása), továbbá a dúsítás (egy-egy téma, korszak, irányzat, mélyebb feldolgozása). Az 

alapfokú művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség nyílik. 

A kreatív ember főbb jellemzői változásra törekvés, impulzivitás, nyitottság az új elképzelések 

iránt, rugalmas reagálás az új helyzetekre. 

A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a 

kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges 

tanulók képességeinek kibontását is, gyengeségeik fejlesztését feladatunkul tűztük magunk elé. 

Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás. 

Az alapfokú művészeti nevelés minden tevékenysége a fenti cél megvalósulását kell, hogy 

segítse. 

A tantárgyi programokat eleve úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa a 

személyiségfejlődést, a tehetség kibontakoztatását, gondozását. 

A tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított foglalkozási formák, az 

intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek, a tanári önként vállalt feladatok. 

A gyakorlati alkotómunkát megfelelő átfogó, alapos elméleti képzéssel alapozzuk meg. 

Az intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kap az évente 

megrendezésre kerülő művészeti találkozók, versenyek, bemutatók, a rendszeres városi 

rendezvények, kiállítások, a megyei és országos bemutatók, a külföldi találkozók, fellépések, 

és a nyári táborok lehetőségei. 

Művésztanáraink részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében. 

A tehetséggondozás érdekében igény és létszám függvényében, minden érdeklődést, igényt 

számon tartunk. Tehetséggondozásunk eredménye már mérhető a továbbtanulás, illetve a 

versenyeredmények területén. 

 

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 
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tevékenysége a tanulókat érintő valamennyim kérdésre kiterjed. A diákközösség tevékenységét 

kijelölt tanár segíti, aki a tanulók kérésére eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 

A diákönkormányzat dönt saját működéséről, a szabályzatai előkészítéséről. A GROTTA 

Alapfokú Művészeti Iskola a DÖK számára a termet térítésmentesen biztosítja, ahol üléseiket 

megtarthatják (számítógép, telefon, e-mail rendelkezésre áll). 

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 ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

A 20/2012. (VIII. 31.) számú, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

tenni a DÖK képviselőjének a balesetek kivizsgálásában való részvételt. 

 

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNERI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

Az iskola egyik alapvető működési elve, hogy a társadalmi környezet folyamatos változásaira 

reagálva, kölcsönös bizalomra épülő megfelelő iskolai klíma kialakításával nemcsak az iskola 

fejlődésének, az eredményes pedagógiai munkának lehetőségét, de a tanulók személyiségének 

gazdagodását, kiteljesedését, ezáltal az intézmény presztizsének, hírnevének erősítését is 

elősegítsék a tanulók, a szülők és a pedagógusok közösen együtt, együttműködve egymással. 

Az eredményesség elérése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a szülők/tanulók és a tanárok 

közötti vélemény- és információcsere, valamint a szülők szempontjából a tájékoztatás és 

tájékozódás, valamint az iskolai életbe való egyéni bekapcsolódás lehetőségének biztosítása. 

A tájékoztató füzet vezetése mellett a szülők a tanulmányi előmenetel során félévente 

tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről. Értesítést küldünk iskolai rendezvényekről, 

tanterven kívüli programokról. Szívesen látjuk tanulóink családtagjait a rendezvényeink 

alkalmával, kiemelkedően a félévenként esedékes beszámolókon, illetve a vizsgabemutatókon, 

kiállításokon. A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában értesítjük a 

szülőket. A művészeti iskolában a szülővel/szülőkkel szinte napi kapcsolat alakulhat ki, hiszen 
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elkísérik gyermeküket, illetve érte jönnek az óra végén. A tanárnak alkalma van szót váltani a 

szülővel, és fordítva, ez a személyes kontaktus rengeteg előnnyel jár. 

Az iskola legfontosabb partnerei a tanulók és a szülők, ezért a velük való kapcsolat 

kialakításában a bizalom és a kölcsönös felelősség elvének gyakorlatára helyezzük a 

hangsúlyt. Mind a tanulókkal, mind a szülőkkel nyitott, támogató, személyre szóló kapcsolat 

megteremtésére törekszik mind az iskola, mind a pedagógusok. Iskolánkban Iskola Szék is 

működik, munkájukhoz terem, számítógép. internet, stb. segítséget nyújtunk. 

Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, így a 

diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő 

ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok 

erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák. 

Iskolánk eddigi működését, szakmai kapcsolatait, eredményeit a szülőkkel, a tanulókkal való 

nélkülözhetetlen szoros, támogató együttműködés alapozta meg, illetve jellemzi, melyet a 

tanulók és szülők művészeti rendezvényekbe való rendszeres bevonásával épít tovább az iskola. 

A szülői szervezet (közösség) hatásköre: 

Elnökét nevelőtestületi ülésre meghívjuk, aki az SZMK véleményét továbbíthatja a 

gyermekeket érintő kérdésekben. A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói 

jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A tanulók csoportját érintő 

bármely kérdésben tájékoztatást kér/kérhet az iskola vezetőjétől. 

 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ ALKALMASSÁGI 

VIZSGA SZABÁLYAI 

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

fordítható idő-intervallumot a művészeti iskola igazgatója 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, 
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teljesítménye kettes/elégséges és ötös/jeles között van, a törzskönyvi lapján és a 

bizonyítványában a magasabb évfolyamba lépésnél: pl. „alapfok első évfolyamába léphet” 

záradékot bevezették és az iskola igazgatója aláírásával és bélyegzővel hitelesítette. 

Lehetőség van egy tanítási év alatt két évfolyam teljesítésére- mindkét évfolyam 

követelményeiből való vizsga alapján. 

A különbözeti vizsgákról minden tanuló 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 bocsátható a hetedik 

évfolyamra. Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és 

témaköreit a Helyi tanterv részletezi. A művészeti vizsgára a gyermek az adott szakos tanárnál 

jelentkezik. A művészeti vizsgára a főtanszakot tanító tanár és az adott művészeti ágon, ill. 

tanszakon tanító tanár készíti fel a tanulót. 

 

A TANULÓI FELVÉTELI, ÁTVÉTELI KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK - AZ NKT-

BEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK KERETEIN TÚLI - SORRENDJÉRE VONATKOZÓ 

HELYI SZABÁLYOK 

 

A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskolával az a tanuló létesíthet tanulói jogviszonyt, aki 

felvételét írásban (a jelentkezési lapon) kérte, a felvétellel kapcsolatos helyi követelményeknek 

eleget tesz és szakmailag megfelel. Beiratkozásnál a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 

gyermek részt vesz-e más művészetoktatásban, illetve aNkt. 83.§ (2) alapján a térítési díj/tandíj 

fizetési kötelezettségről tájékoztatni kell. 

A felvétel rendjét az iskola igazgatója határozza meg. 

A felvételi vizsgákat általában májusban és szeptember lehet tartani. Új tanuló felvételéről az 

igazgató dönt az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve. 

A beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon hozzuk nyilvánosságra. 

Indokolt esetben a főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet 

egymástól. 

 

Felvételi követelmények: 
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A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről vagy az átvételről az 

iskola igazgatója dönt.  

Túljelentkezés esetén az iskolai bizottság dönt, a tanuló felvételéről. Különbözeti vizsgával 6 

év alatt a gyermek egyszer feljebb léphet. 

 

A beiratkozás feltételei 

Az iskola által meghatározott időpontban, személyesen, a szükséges dokumentumok 

bemutatásával (a hatályos jogszabályok szerint). 

A beíratástól kezdve a tanuló iskolával létesített „tanulói jogviszonya” folyamatos és egy 

tanévre szól. 

 

Be- és kimenet 

Amennyiben szabad helyünk van, a felsőbb évfolyamok minden szintjén lehetséges a 

beiratkozás. Ennek feltételei a következők: 

- több jelentkező esetén előnyben részesítjük a hasonló profilú iskolából érkező átjelentkezőt, 

- ezek az elvek érvényesek a belső átjárhatóság tekintetében is. 

A kimenetek esetében az elv az, hogy ez minden szinten lehetséges. A szülő írásbeli kérelmére 

a tanulói jogviszonyt a törvényi keretek biztosította feltételek szabályainak megfelelően 

szüntetjük meg. Amennyiben a szülő írásban nem jelenti a tanuló kimaradását, illetve 

megkeresésre nem jelentkezik, úgy a tanuló kimaradását meg lehet állapítani. 

 

Térítési díjak és tandíjak: 

Adott tanévre a fenntartó az igazgatóval egyeztetve határozza meg a Térítési díj és tandíj 

szabályzatban. 

Fizetési határidőket az adott tanévre vonatkozó Térítési és tandíjszabályzat határozza meg. 

 

A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL - NKT KERETEI KÖZÖTTI - HELYI 

SZABÁLYAI 

A felvétel és átvétel helyi szabályai - a jogszabályi előírásokon túl - megegyeznek a I.10 

pontban kifejtett szabályozással. 
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AZ ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

A művészeti iskolák feladatai közé közvetlenül nem tartozik az elsősegélynyújtás, mint 

tantárgy. 

Minden tanszakon az első tanítási órán, illetve a csoportos foglalkozások első óráján az 

ismerkedésen túl balesetvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi oktatást tartunk minden 

tanulónak. A balesetvédelmi oktatáson felhívjuk a gyermekek figyelmét az iskolán belüli és 

iskolán kívüli veszélyhelyzetekre, kérjük azok elkerülését. A tűzvédelmi oktatás során a 

menekülési útirányokat, az esetleges tűz esetén a személyes menekülésen túl a fiatalabb társak 

segítését, a tanári utasítás teljesítését. 

A szabályos működés – reményeink szerint – a balesetek, az elsősegélynyújtás megelőzését 

szolgálja iskolán belül és kívül. 

Az előzőekkel összhangban törekszik nevelőtestületünk a gyermekek egészségi állapotának 

fejlesztésére, megóvására, a baleset-megelőzésre, a testi-lelki egészség fejlesztésére, a 

viselkedési, erkölcsi elvárások ismertetésére, és betartatására. 

Szentendre, 2019. szeptember 01. 
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II. HELYI TANTERV 

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE, A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

MEGNEVEZÉSE 

 

2011. SZEPTEMBER 01-TŐL BEVEZETÉSRE KERÜLŐ 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre 

felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

 

Az iskola színművészeti, valamint képző- és iparművészeti tanszakainak helyi tantervét az 

alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját szabályozó 27/1998. (VI. 10.) 

MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet alapján az iskola 

pedagógusai készítik el a fenntartó által biztosított pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek 

figyelembevételével, felmérve a tanszakokra jelentkezők létszámát és igényeit. 26. § (1) A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot 

nyilvánosságra kell hozni. 

A tanulmányaikat a 2011/2012-es tanévben megkezdők felmenő rendszerben a fent említett 

rendelet 2. melléklete szerint készült Helyi Tanterv alapján végzik tanulmányaikat. 

 

 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 

 

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 
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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. 

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. 

 

 

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Az alapfokú képző-és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

Az Alapfokú Művészeti oktatás 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 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. 

A képző-és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait a műfaj sajátosságait ismerteti meg a 

tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszeretesse és továbbéltesse, segítsen 

a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség 

kialakításában. 
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Az alapfokú képző-és iparművészeti oktatás általános fejlesztési 

követelményei és feladatai 

 

Készítse fel a tanulót: 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére 

 a vizuális információk, közlemények megértésére 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra 

 a 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 vizuális ön kifejezésre, alkotásra 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére 

 eszközhasználatra, anyagalakításra 

 a baleset-és munkavédelmi előírások betartására 

 tárgykészítésre, környezetformálásra 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására 

 a rendeltetés- a szerkezet, a tartalom és forma összefüggéseinek felfedezésére 

 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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Az alapfokú képző-és iparművészeti oktatás képzési struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak: 

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

Főtárgy:  

– Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

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

Kötelező tantárgy: 

– Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

– Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

– Népművészet (3–10. évfolyam) 

– Művészettörténet (3-10. évfolyam) 

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

– Fém– és zománcműves tanszak - Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  

– Fotó és film tanszak - Fotó és film műhelygyakorlat 

– Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

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

műhelygyakorlat  

– Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

– Textil– és bőrműves tanszak - Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  

 

Kötelező tantárgy: 

– Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 

– Népművészet (3–10. évfolyam) 

– Művészettörténet (3-10 évfolyam) 
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A tantárgyak tartalma 

 

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

egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

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

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

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

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív 

feladatsorokon keresztül.  

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

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

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

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi 

lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 
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Óraterv 

 

 

Képzőművészeti tanszak 

  Előképző Alapfok Továbbképző 

 Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
ö
te

le
ző

 

Vizuális alapozó 

gyakorlat 

2-4 2-4           

Vizuális alkotó 

gyakorlat 

  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

K
ö
te

le
ző

en
  

v
ál

as
zt

h
at

ó
 

Grafika és 

festészet alapjai 

  2 2 2        

Grafika és 

festészet 

műhelygyakorlat 

     3 3 3 3 3 3 3 

V
ál

as
zt

h
at

ó
 

Művészettörténet 

 

  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Népművészet 

  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

 

Összesen 2-4 2-4 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 
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A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

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

időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

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

átcsoportosítható. 

A főtárgyak képzési ideje:  

– 2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

– 3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  

– 3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó 

és film műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és 

kézműves kultúra műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és 

bőrműves műhelygyakorlat 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
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VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az 

esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges 

képességek fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 

játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1–2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, 

plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  

– A hagyományok élményszerű megismertetése.  

Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül.  

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

Tananyag: 

Feladatcsoportok 

– Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
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– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

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 biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban 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 színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

– Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

Tárgykészítés 
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– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

 

Vizuális alkotó gyakorlat 

 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a 

képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség 

fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 

változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 

kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 

változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges 

eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti 

ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és 

tűzvédelmi szabályok betartatása. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 

befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy 

plasztikai megoldásán keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 

megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végig vitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

Tananyag: 
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– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– A síkbeli 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 készítésének sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 

– Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok 

alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

Színes világok megelevenítése: 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

Plasztikus figurák: 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, 

papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

Mesék birodalma: 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, 

tollak, tusrajz) 

– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt 

elemek, motívumok segítségével 

– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

Varázslatos tárgyak, különös eszközök: 

– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 
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– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

Figura és mozgás: 

– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, 

több–kevesebb figura, árnyképek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

Minta, jel, jelkép: 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző 

eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto) jellegű viaszos technika, 

festés, karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (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 kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 
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– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek 

megismertetése a kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak 

kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 

mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  

– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  

– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó 

folyamatokba illesztve 

– A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni 

kreatív használata 

– Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

– A formák, színek használatában való jártasság 

– Kézműves és képzőművészeti technikák 

– Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

– A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

– Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 
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– Elbeszélés vonalakkal 

– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

A színek érzelmi ereje: 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 

Plasztikus figurák – formai felfedezések: 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

Szabadon formálható anyag: 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

Tér és idő feldolgozása: 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű 

fázisrajzokkal (tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus 

megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal) 

Minta, jel, jelkép: 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto) jellegű viaszos technika, festés, karcolás 

agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, 

egymásba kapcsolódó körök) 
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– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

A tárgykészítés folyamata: 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés 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 készítése 

Megszemélyesítés: 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
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– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló 

kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 

kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó 

aktív beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

– A síkbeli 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 készítésének sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 

Feladatcsoportok: 

Elbeszélés vonalakkal: 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos 

kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
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A színek érzelmi ereje: 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő 

(vagy színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes 

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, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

Szabadon formálható anyag: 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük 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, 

megjelenítése képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

Minta, jel, jelkép: 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, 

(sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 
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A tárgykészítés folyamata: 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 

Évszakváltás: 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, 

mozgatható elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

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

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
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– a látvány és jelenségek értelmezésére, 

– vázlatok készítésére, átírásra, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása.  

– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  

– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség 

bővítése.  

– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

– Síkbeli 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 stílusjegyek, technikák 

– A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

– A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

– Hagyományos és új médiumok 

– Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

– Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

47 
 

Feladatcsoportok: 

Történetszövés – történetábrázolás:  

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, 

vagy képregényszerűen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével. A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes 

feldolgozások) 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés: 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett 

készítése vegyes technikával 

– Makett készítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

Színharmóniák: 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

Rész és egész: 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos 

technikával 

Képeskönyv: 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

Mintakincs: 

– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával 
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(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Plasztika: 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong 

téglából, purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás 

agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

Öltözéktervezés: 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, 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 kiállítás–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 kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

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

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 
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– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére 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 megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

körének bővítése.  

– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 

– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 

Tananyag: 

– 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 stílusjegyek, technikák 

– A formai, színtani alapismeretek 

– A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

– Hagyományos és új médiumok 

– Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, 

modellek 

– Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 

Történetábrázolás: 
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– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták: 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makett készítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

Színharmóniák: 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, 

délben, szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a 

számítógépes grafikai programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek 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 vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír 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 leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, 

temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

Mintakincs: 

– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben– páros munka) 
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– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

– Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása 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 készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból 

többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, 

„helyzetbe hozása” 

Értékelés és kiállítás–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 kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

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

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
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– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

– A stílus– 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 kompozíció, a szín és az előadásmód 

finomítása.  

– A képi műveltség bővítése. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

– A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

– A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

– A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

– Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 

Történetábrázolás: 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes 

eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási 

formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

Tornyok, várak, paloták: 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 

textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

Színharmóniák: 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes 
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grafikai programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

Öltözék: 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

Kép és valóság: 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és 

messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

Mintakincs: 

– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

Arcképtár: 

– Arcképek díszes 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, vízfesték) 

A tárgyak összhangja: 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

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

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

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

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

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

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 

– a tárgytervezés és tárgykészítés 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 végig vitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
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– színtani ismereteinek felhasználására, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

– konzekvens munkák elkészítésére, 

– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

A vizsga tartalma: 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

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 irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

b) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
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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 kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  

– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  

– A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.  

– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás 

kiművelése és tudatosítása.  

– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 

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, átírására, felhasználására 

– A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 

– Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 
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– A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 

– A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

– A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

A beállítás: 

– A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 

– A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 

– A tárgyak, tárgy együttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

 

A szerkezettől a formáig: 

– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

– Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 

– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum 

után, gipszöntések 

A térről – síkban: 

– Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint 

– Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 

– A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 

– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet) 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok: 

– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 

segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben: 

– A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 
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mintázással) 

– Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–negatív 

formák megjelenítésével 

Ábrázolás és szerkesztés: 

– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi 

ábrázolásban 

– Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, 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 (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve 

kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré: 

– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

– A színek keverése 

Szokatlan megjelenés: 

– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 

– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, 

torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

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

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 
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– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák 

ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

– Különféle illusztrációk készítése.  

– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

– Tónusos ábrázolás 

– A természeti formák átírása 

– Az anyagszerűség ábrázolása 

– A tér különböző léptékű megjelenítése 

– A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

– Anatómiai ismeretek 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 

A beállítás:  

– Tárgyak, térelemek a szabadban 

– A tárgyak, tárgy együttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A beállítás átformálása: 

– A tárgy együttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, 

különböző művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista 

stílusgyakorlatok) 

A szerkezettől a formáig: 

– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása 

(ceruza, pittkréta, szén) 

– Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 

– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 
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A térről – síkban: 

– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 

– A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, 

tónusos rajz – szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színes papír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet formájában 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok: 

– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben: 

– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív 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 perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 

– Művészettörténeti példák tanulmányozása 

– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

Nagyságrend: 

– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos 

módon továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, 

csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré: 

– Rajzok élő modell után 

– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

– Fej rekonstrukció koponya alapján 

– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 
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– A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 

– Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

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

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának 

gazdagítása.  

– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz 

azt alakítani, formálni, megőrizni.  
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– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  

– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 

Tananyag: 

– Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

– A környezet– és tárgykultúra 

– Tónusos ábrázolás újabb technikái 

– A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

– A bábkészítés 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 átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 

Átváltozások: 

– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más 

méretben 

– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 

– Új beállítások új nézőpontokkal 

Bábfigura: 

– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu hangja és beszéde, játéktere 

Változatok művészettörténeti alkotásokra: 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai 

eljárásokkal (belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 

A természetben: 

– Vázlatok és festmények készítése a természetben 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

65 
 

– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 

– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

Karakterkeresés: 

– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. 

Önarcképek 

– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes 

megváltoztatásával 

– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

Népművészet és természet: 

– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 

– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 

– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

Érzelmi hatások: 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–

feloldó) 

– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 

– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

– Realisztikus és absztrakt megközelítés 

Emlékmás: 

– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 

műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 

– Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

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

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
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– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson 

keresztül.  

– A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  

– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, 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 bábkészítés hagyományai 

– A plein air festészet legismertebb alakjai 

– A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

– Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok: 
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Alakrajz: 

– Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, 

hangsúlyai (ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 

Figura a térben: 

– Figura épített 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 kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

Bábfigura: 

– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

– A bábu mozgathatósága, játéktere 

Szín–tér: 

– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

Változatok művészettörténeti alkotásokra: 

– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

– Stíluskeresés 

– Karakterkeresés 

– A teljes figura, mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas 

rajzok, szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások: 

– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

– Kollázs grafikai kiegészítéssel 

– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – 

vidám) 

– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

Emlékmás: 

– Gyerekkori történet 

– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása 
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(papír, gipsz, faszerkezet). Csoportos feladat 

– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 

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

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

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

– a térábrázolás alapelemeit, 

– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

– illusztrációkat készíteni. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 

– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 

– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
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– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 

– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 

– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 

– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 

A tanuló legyen képes: 

– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 

– az adott témák önálló feldolgozására, 

– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 

– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 

– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 

– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 

– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 
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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, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

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 irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi 

b) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített 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, 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

71 
 

– sík és térbeli ábrázolási képesség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 

tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

játékos gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– A vonal megjelenési formái 

– A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

– A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

– A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

– Részlet és nagyítás 

– A díszítés sajátosságai 

– A nyomhagyás egyszerű technikái 

– Kompozíciós alapismeretek 
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– Az illusztratív 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: 

– Szín és mozgás 

– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 

kifejezése színekkel 

– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, 

szivaccsal, széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

színfoltokkal 

– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú 

felületeken 

– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

Felület és forma: 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– 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 

csoportosításaik 
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– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 

Minta a környezetben: 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

Díszítés, díszítmények: 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 

motívumokkal 

Nyomhagyás: 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 

alkotássá tussal, filctollal, festékkel 

Kompozíció: 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 

festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

Képalkotás: 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

Értékelés és kiállítás–rendezés  

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a vonal megjelenési formáit, 

– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

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

– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 

– a kompozíciós alapismereteket, 
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– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– Vonal a térben 

– A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

– A színek és lelki minőségek 

– Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 

– A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

– A díszítés sajátosságai 

– A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

– Egyszerű nyomatok 

– A kiemelés 

– Az illusztratív 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 megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 

A szín: 

– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, 

fonalak) segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 

formákkal, tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

Felület és forma: 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

Felület és textúra: 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási 

lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

Minta a környezetben: 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 

mintázatok gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

Díszítés, díszítmények: 
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– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése 

grafikai és festészeti technikákkal 

Egyszerű nyomatok: 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– 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, színnel, 

aránnyal, nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

Képalkotás: 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, 

színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– vonal a térképző szerepét, 

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

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 

– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: 

– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minőségek kifejezésére, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerű nyomatok készítésére, 
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– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– A vonal és a mozgás–változás 

– A színek egymáshoz való viszonya 

– A színek érzelmi minősége 

– Színharmóniák, színkontrasztok 

– A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

– A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

– A funkció és díszítés 

– Egyedi motívumok, motívumrendszer 

– Dombornyomat 

– Kompozíciós variációk 

– Illusztratív sorozatok 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

A vonal 
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– Változások vizuális nyomai 

– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és 

festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző 

karakterű vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy– egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül 

történő átélése, az élmények megfestése 

– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

A felület: 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

Textúra képzés: 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 

változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

Minta a környezetben: 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
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– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

Díszítés, díszítmények: 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikro terek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és 

festészeti technikákkal 

– A mikro terek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

Sablon nyomatok: 

– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy 

műanyag motívumokkal) 

Dombornyomatok: 

– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

Kompozíció: 

– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 

elemeinek, szereplőinek átrendezésére 

 

Képalkotás: 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, 

krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 

– a dombornyomat készítésének technikáját. 
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Legyen képes: 

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

– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 

– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.  
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 

 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 

melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások 

létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság 

törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés 

és gyakorlati tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből 

fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív 

alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való 

érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.  

– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  

– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  

– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  

– Az önállóság kialakítása.  

– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

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 

– A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 

– A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 
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– A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 

– Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, 

pozitív–negatív formák, szabályosság–szabálytalanság) 

– Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

– A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 

– Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 

– Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 

– Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 

– A pasztellkép készítés 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 karaktermegjelenítő 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 

Szín: 

– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 

– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 

– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és 

szellemi tartalmakkal 

A fény és a sötét differenciálódása: 

– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 

– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 

– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai 

analógiák felismerése, létrehozása) 

– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 
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– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 

Felületképzés: 

– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 

– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

– A gyors, könnyed festés technikája 

– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

Kifejezés, képalakítás: 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák, 

szabályosság–szabálytalanság) 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 

Képalkotás: 

– Illusztráció készítése 

– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének 

hangsúlyozása 

– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

Tér – környezet: 

– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 

– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 

– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 

– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt 

tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák 

segítségével 

A betű és kép: 

– Jel (egyedi, saját jel) 

– Betűkarakter, monogram 

– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

– A kódextől a könyvnyomtatásig 

– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

– Miniatúrák, óriásképek 

Műalkotások: 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 
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felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

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

– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és 

kompozíciós lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

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

anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes 

technika) alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 

– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  

– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.  

– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.  

– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.  

– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 
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Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– A megvilágítás szerepe 

– A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 

– A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

– A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

– A felületgazdagítás lehetőségei 

– A színperspektíva szerepe 

– A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 

– Variációk, sorozatok készítése 

– Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

– Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

– A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

– A linómetszés technikája 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, 

plakát tervezése 

– Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 

– Egyszerű akció, performance létrehozása 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

A fény és a sötét: 

– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, 

megjelenítése 

– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

Kontrasztok: 

– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy 

sorozatok, variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a 

képzőművészet inspiráló hatására 

– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 

Kifejezés – karakterek: 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és 
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grafika eszközeivel 

– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 

– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 

– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), 

dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 

– Felületgazdagítási lehetőségek 

– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

Tér – környezet: 

– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 

– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 

– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 

– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének 

ábrázolása során 

Írás – kép: 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése 

– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 

– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 

Szín: 

– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai 

– Az illúziókeltés lehetőségei 

– Színperspektíva 

– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során 

– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, 

textilekkel, lámpákkal 

– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

Képalkotás: 

– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– 
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és eszközhasználat specifikumai 

– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 

– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz 

– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási 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 kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 

– a különböző színviszonyok hatását, 

– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

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

– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során, 

– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 

– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  

– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  
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– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 

– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– A szín modulációk, lokál és valőr színek 

– A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

– A túlzás, fokozás szerepe 

– Az egyensúly feltételei 

– Az átírás módjai 

– A dekoratív festészet sajátosságai 

– A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 

– Többdúcos linómetszet létrehozása 

– Hidegtű vagy pusztatű technikája 

– Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 

– Látványterv létrehozása 

– Akrilfestés gyakorlata 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

Képalkotás: 

– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése 

(változás, kapcsolat, szembenállás) 

– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

– Többdúcos linómetszet készítése 

– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 

– Hidegtű 

– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 

– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása 

jelet hagyó eszközökkel 

– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 
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Stílusvariációk, átiratok: 

– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és 

egybeépítésük variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 

– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 

– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos 

használata 

– Művek összehasonlítása Egyéni vizuális kifejezés 

– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai 

lehetőségek és a műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések 

segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 

– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális 

rögzítése 

– Improvizációk és tervezett művek 

– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 

Vizsgamunka: 

– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, 

képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

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 színhasználatról és az anyagokról 

– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, 

interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
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– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók 

alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat 

készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 

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

– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 

– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 

– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, 

variációk és illusztrációk készítésére, 

– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési 

lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 

– esztétikus képi megjelenítésre, 
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– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– a munkavédelmi szabályok betartására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei: 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

A vizsga tartalma: 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 

tudását. 

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

a) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – 

tervezési munka alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

b) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a 

grafika és festészet műfajából. Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat 

tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

A vizsga értékelése: 
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A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.  

– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.  

– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező 

kedvének fejlesztése. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 

– A látvány átírásának lehetőségei 

– A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 

– Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 

– Rézkarc készítése 

– A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

A látvány: 

– Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet 

eszközeivel 

– Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások 

alkalmazása 

– A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 

– Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 
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Láttatás – képi közlés: 

– A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 

– Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 

Képalkotás: 

– Rézkarc készítése 

– Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 

– A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 

– Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 

– A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének 

kiemelése 

Intermédia – kísérletek: 

– Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 

transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése 

– Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, 

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, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 

Alkalmazott művészet: 

– Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 

– Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 

– A színdinamikai szempontok figyelembevétele 

– A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 

– Színek a különböző médiumokban 

– Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 

– Tipográfiai ismeretek felhasználása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 
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A tanuló ismerje: 

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

– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 

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

– az intermédia egyes műformáit, 

– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 

Legyen képes: 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

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

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

8. évfolyam 

  

Fejlesztési feladatok: 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.  

– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.  

– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 

fejlesztése. 

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 – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 

– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

– Az olajfestés alapjai 

– A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 
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– Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

A látvány: 

– A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet 

eszközeivel 

– A figura és környezetének viszonya 

– Megvilágítás, árnyékok és reflexek 

– Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 

– A térillúzió festésének lehetőségei 

Láttatás – képi közlés: 

– A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen 

készített saját fotók, vázlatok alapján 

– A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, 

játék egyes mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 

– A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek 

alkalmazása 

Tematikus képalkotás: 

– Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 

– Olajfestés 

– Az olajfestés technikájának alapjai 

– A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 

– Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 

– Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit 

felhasználva 

Intermédia – kísérletek: 

– A film, média képi nyelve 

– A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, 

szemérem – szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 

– Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
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képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új 

kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

– A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet: 

– Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–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 kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az olajfestés technikájának alapjait, 

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

– a grafika és festészet szaknyelvét. 

A tanuló legyen képes: 

– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 

– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 

– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 

– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.  

– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 
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fejlesztése. 

Tananyag: 

– Grafikai és festészeti ismeretek 

– Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 

– Anatómiai törvényszerűségek 

– Általános és egyedi jegyek 

– Téri illúzió a különböző műfajokban 

– Stíluskontraszt 

– Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 

– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

– Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 

– Díszlet és látványterv 

– Interaktív tér 

– Az intermédia kifejezési lehetőségei 

– A filmetűd sajátosságai 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

 

Feladatcsoportok: 

A látvány: 

– Arcok, figurák, karakterek 

– Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 

– Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 

Láttatás – képi közlés: 

– Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló 

felhasználásával 

– Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 

– Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 

Tematikus képalkotás: 

– Díszlet és látványtervek 

– Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészítése 

– Egy jellegzetes részlet kivitelezése 

– A valóság szín–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 
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– Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

Intermédia – kísérletek: 

– Interaktív tér lehetőségei 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, 

individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív 

idő, környezet hatása, titok, magány, pusztulás) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések által 

– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, 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 kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet: 

– Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, 

kiadvány, meghívó, web–lap) 

– Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás 

technikájának felhasználásával 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

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

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 

alkalmazására, 

– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
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– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésé elősegítése.  

– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 

 

Tananyag: 

Grafikai és festészeti ismeretek: 

– A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 

– A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 

– A valós és virtuális tér 

– A filmtér, filmidő sajátosságai 

– A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

– A személyesség hatása 

– Intermédia–kísérletek 

– A film műfaji lehetősége 

– Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok: 

A látvány: 

– Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 

– Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 
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Láttatás – képi közlés: 

– Film készítése egy emlékről, álomról 

– Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 

– A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális 

kifejezőerejének felhasználásával 

– A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai 

lapok, variációk készítése 

– Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 

– Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

Intermédia – kísérletek: 

– Saját személyes üzenet–kísérlet 

– Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 

– Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: 

idő, válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 

– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 

– Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, 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 kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

– Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Vizsgamunka: 

– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, 

képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából 

– A koncepció és tervvázlatok rögzítése 

– 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 kiállítás–rendezés 

Követelmény: 

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 grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 

– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 

– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 

– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

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

– a grafika és festészet szaknyelvét, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 

– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

– a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes: 

– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 

alkalmazására, 

– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 

– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésére, alkalmazására, 
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– munkáinak dokumentálására és installálására, 

– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

– a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

A művészeti záróvizsga követelményei: 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 50 perc 

– tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 

A vizsga tartalma: 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 

tudását. 

A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

a) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – 

tervezési munka alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 

– díszlet– és jelmeztervek, 

– murália vagy annak részlete. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

b) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a 

grafika és festészet műfajából. Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat 

tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
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– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 

A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 

– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 

– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 

– az elkészített tervek és művek bemutatása, 

– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

A vizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelése: 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

– tervezői, kivitelező készség, 

– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 

– a felületalakítás módja, 

– kreativitás, egyediség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

A szóbeli vizsga értékelése: 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

 

A program célja, feladatai: 
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 A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához a 

műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt 

ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is. 

A tantárgy tanításának célja, hogy: 

- keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által 

nyújtott vizuális élmény befogadására, 

- a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a 

műalkotásokból, 

- a közösen végzett és egyéni műelemzéseken keresztül ismerje meg az egyes 

korokra jellemző legfontosabb stílusirányzatokat, 

- a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja 

azok formanyelvét és stílusjegyeit, 

- kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, 

egymásra épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések 

során, 

- biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az 

ismeretek beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába, 

- az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, 

technikák, eljárások megismerésével váljon képesség az önálló alkotó jellegű 

műelemzésre. 

A tantárgy tanításának feladata, hogy: 

- nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól 

napjainkig, 

- foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával, 

- mutassa be a művészet folytonosságát és korról korra változó jellegét, 

- mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát, 

- ismertesse a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortól 

napjainkig, 

- végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek 

összehasonlítását, 

- értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát, 
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- foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével, 

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

a népi kultúrákban és a városi folklórban. 

A tanulóval ismertesse meg: 

- a művészetek formanyelvének alapvető elemeit,  

- a művészet ábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 

- a legjellemzőbb kifejező eszközöket és komponálásmódokat 

- a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a 

látványokban. 

Alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás, ismeretszerzés igényét, képességét jelentős 

műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával. 

Értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban. 

Fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások 

igénybevételével. 

Használja a legkülönbözőbb és legkorszerűbb művészeti médiumokat.  

Érzékeltesse a műfajhatárok elmodódását. 

Ismertesse meg a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit. 

Követelmények: 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

– az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módokat (konvenciókat), s ismerje fel 

azokat konkrét műalkotásokban, 

– a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és 

legkiemelkedőbb alkotóit, alkotásait. 

Tudjon: 

– műalkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából, 

– eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

– megismert stílusjegyeket az egyéni alkotó munkában felhasználni, az egyes 

művészettörténeti korokra jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával. 

Legyen képes: 
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– az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 

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

– a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére, 

– a művészettörténeti ágak kapcsolatainak, kölcsönhatásainak felismerésére, 

– a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 

– műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 

– a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 

 

Alapfok 

 

3. évfolyam 

 

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 

– Sumerek, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák 

Egyiptom: 
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– Az egyiptomi társadalom 

– Világkép, hitvilág 

– Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése 

– Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszai 

A Kínai Birodalom: 

– A nagy dinasztiák időrendi áttekintése 

– Hiedelemvilág, az ősök kultusza 

– A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 

– Festészet, tájképfestés, kalligráfia 

Japán művészet: 

– A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus 

– Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedés 

– A zen buddhizmus és a művészet 

– Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 

India művészete: 

– Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 

– A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 

– 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 fölművelő kultúrák 

– Mítoszok, szertartás és építészet 

– A közép-és dél-amerikai indián kultúrák áttekintése 

Kréta és Mükéné: 

– A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika 

– Az akháj szellemiség, építészet 

Görög művészet: 
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– A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 

– A városállamok és a társadalom felépítése 

– Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 

– Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok 

– A szobrászat nagy korszakai 

– Festészet, vázafestészet 

A hellenizmus kora: 

Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése.  

Minimumkövetelmény: 

A tanuló ismerje a művészettörténet fogalmát, a képzőművészeti ágakat és műfajokat. 

Legyen képes a vizuális nyelv alapelemeinek használatára, néhány tanult műalkotás 

felismerésére. 

 

4. évfolyam 

 

Az etruszkok: 

– A római kultúra kezdetei, görög hatások 

– Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények 

Római művészet: 

– Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 

– Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok 

– A szobrászat új feladatok előtt-a portré 

– Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása 

Késő római és bizánci művészet: 

– A kereszténység eszmevilága, elterjedése 

– A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfőbb jellemzői, sajátosságai. 

– A mozaikművészet 

– A kereszténység és az állam 

– Egyházi táblakép festészet, ikonok 
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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 építészet főbb épülettípusai, stílusjegyei 

– A kalligráfia az iszlám művészetben 

A román kor művészete: 

– A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 

– Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 

– Az egyházi építészet sokszínűsége 

– A kereszténység képi nyelve 

– Hódítások, keresztes hadjáratok 

A gótika: 

– Gótikus építészet-gótikus katedrális 

– Üvegablakok, gótikus szobrászat 

– Az egyház megújhodása 

– A gótika sokszínűsége Európa országaiban 

Minimumkövetelmény: 

– A tanuló ismerje: az építészet, a festészet, a szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait. 

– Legyen képes: a műalkotásról vélemény formálására és megfogalmazására, a látott 

műalkotások egy részének felismerésére, megnevezésére. 

 

5. évfolyam 

 

A reneszánsz előzményei-trecento: 
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– Művészet az itáliai városállamokban 

– A szellemi megújulás első jelei 

– Vallási és világi építészet 

– A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 

– Új stílus 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 palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések 

– A pápaság és a művészetek 

– A reneszánsz művészet Itálián kívül 

A reneszánsz alkonya-manierizmus: 

– A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei 

– A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 

A barokk művészet: 

– A katolikus egyház diadala 

– Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra 

– Európa világi építészete 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: 
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– Itália, görögországi és kis ázsiai ásatások 

– Új művészet az antik világ bűvöletében 

– A klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése 

A romantika: 

– 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 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló ismerje az alkotás létrejöttének folyamatát a látható világról a művészi tükrözésig. 

Legyen képes stílusjegyek felismerésére műalkotások és tárgyak alapján, a tanult művészeti 

technikák felismerésére, megkülönböztetésére műalkotásokon. 

 

 

6. évfolyam 

 

Az impresszionizmus: 

– Új utak, új művészi szabadság 

– Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 

– Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 

Posztimpresszionizmus: 

– Pointillizmus 

– Az ösztönök felszabadítása 

– A belső lényeg megragadása 

A századforduló építészete és képzőművészete: 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

113 
 

– Ipari forradalom-új igények, új anyagok, új építészeti feladatok 

– A historizmus, akadémizmus, eklektika 

– Szecesszió 

– Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával 

A XX. Század első fele: 

– A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 

– Expresszionizmus 

– A primitív művészet felfedezése 

– A fauvizmus 

– Kubizmus 

– A látvány felbontása mértani alapformákra 

– Autonóm képalkotás 

– Újítások az építészetben 

– 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 síkon és térben 

– Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta színek 

– Dadaizmus 

– Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 

– A konceptuális művészet előfutára 

– Szürrealizmus 

– A belső felszabadítása, automatizmus 

– Bauhaus 

– Az építőműhely. Előkurzus – kézműves mesterség – ipari formatervezés 

Művészet 1945-től napjainkig: 

– A modernség megújhodása 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

114 
 

– Absztrakt expresszionizmus 

– Felfokozott érzelmi hatások 

– Tasizmus, akciófestészet 

– Pop art 

– Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritka 

– Hiperrealizmus 

– Fényképszerű valósághűség 

– Op-art, kinetikus művészet 

– Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok 

– Minimal art, konceptual art 

– Gondolati tartalmak feltárása 

– A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű 

– Napjaink művészete- kortárs művészet 

– Land art – body art – performance – happening – totális művészet… 

– Az építészet új útjai 

– A posztmodern változatai 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló ismerje a nagy művészettörténeti korok stílusjegyeit, legfontosabb alkotóit és 

alkotásait. 

Legyen képes a műalkotások önálló elemzésére, néhány alkotás összehasonlítására formai 

jegyek alapján. 

Tárgyi feltételek: 

– Elsötétíthető szaktanterem 

– Diavetítők 

– Írásvetítők 

– Video-magnó és televízió készülék 

– Lemezlejátszó, CD lejátszó, magnetofon 

– Szakkönyvek 

 

Felhasznált irodalom: 
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Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok 

Gombrich Ernst Hans Josef: A művészet története 

Broby-Johansen: Ember és művészet 

Broby-Johnsen: Ászaki sziklarajzok 

Artner Tivadar: Az ókor művészete 

Lyka Károly: A művészetek története 

Antal Frigyes: Stílustörténet-kortörténet 

Behrends Rainer-Kober Karl Max: A művész és műhelye 

Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben 

1. Őskor és ókor művészete 

2. Az V.-XVIII. Sz. művészete 

3. A XIX. Sz. művészete 

4. A XX. Sz. művészete 

M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek 

A művészet története-10 kötet Corvina Kiadó 

David Oates/ Joan Oates: A civilizáció hajnala 

Philip Rawson: Az indiai civilizáció 
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NÉPMŰVÉSZET 

 

A program célja, feladata: 

 

A népművészet tantárgy tanításának célja: 

A népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, 

megbecsülés kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt és a jelen 

összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba 

terelése. 

A népművészet tantárgy tanításának feladatai: 

– A tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlét, a másként 

gondolkodás elfogadtatása, 

– A népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának 

példaként állítása a tanuló elé, 

– A mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet 

egymás mellé állításával, 

– Az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén 

helyének, szerepének tudatosítása, 

– A hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a 

humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése, 

– Az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük 

hagyományainak vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a 

szülőföldhöz való kötődés erősítése, 

– Élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (pl.: gyűjtés 

személyektől, szakirodalomból, múzeum-illetve tájház-látogatások), 

– Értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény-és 

ítélőképesség mélyítése. 

Követelmények: 

A tanuló a program végén ismerje: 
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– A néprajz fogalmát, területeit, 

– Az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, 

– A tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát, 

– A népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, 

– A magyar népművészet táji, történeti tagolódását, 

– A díszítőművészet eszközrendszerét, 

– Az alapvető néprajzi szakirodalmat, 

Legyen képes: 

– A népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, 

– Az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, 

– Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

– Az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 

Alapfok 

 

3. évfolyam 

 

Általános tudnivalók: 

– A néprajz fogalma: A néprajz kutatásának tárgya. Múlt és jelen egymásra épülése. 

Egyén, közösség, nép, nemzet meghatározása. A népi kultúra és a nemzeti kultúra 

körvonalazása. 

– A hagyomány, a hagyományozódás kérdéskörének vizsgálata. 

– Az egyén és a közösség viszonya, a hagyományokba való belenevelődés folyamata. A 

közösség rétegződése: a család, nagycsalád, korcsoport, etnikum… 

– A közösség működése, munkamegosztása, a közösségi értékrend. 

– Hovatartozás-tudat, identitástudat felkeltése a tanulókban. 

Népköltészet, néphit: 

– Valóság és fantázia, racionális és irracionális együttélése. 
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– A globális világ megjelenése. Az ember és a természet viszonya. A természet erői, 

jelenségei a népköltészetben. Az egyén és a társadalom viszonyának megnyilvánulásai 

a népköltészeti alkotásokban. 

A vágyak világa – a mese. A népmesék szereplői, az általuk képviselt erkölcsi tartalmak. Mesei 

cselekmények (pl.: másokért való áldozatvállalás, próbák, küzdelmek). A mese világképe (pl.: 

égigérő fa – a világ hármas felosztása). Fantázialények és megszemélyesítések. Népmondák – 

valóságra épülés, magyarázatkeresés. Eredetmondák, természeti jelenségek magyarázatai. 

Népi bölcsességek, élettapasztalatok- a közmondások. 

Játékos kedv- találós kérdések, mondókák világszemlélete. 

Természet, társadalom, emberi sorsok a népdalokban. 

A természetfeletti erők és befolyások az ember életére. A mágia és mágikus tevékenységek (pl.: 

jóslások, varázslások), helyük a mindennapi életben. 

Népszokások: 

Hétköznapok és ünnepek. A szokások helye, szerepe a népéletben. Jeles napok. A természet 

jelenségeinek, változásainak, periodicitásának megfigyelése. Ősi természetünnepek- a 

természet éledése, termékenysége, napfordulók, átmeneti időszakok… Az ünnepek egyházi és 

bibliai háttere: Jézus életének eseményei, valamint a szentek legendái a jeles napokban. 

 Karácsonyi ünnepkör 

 Húsvéti ünnepkör 

 Pünkösdi ünnepkör 

A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, 

mágikus tevékenységek. Az ünnepek szokástárgyai. 

Az ember életének fordulói. Életút a közösségen át. Csoportba tartozás – feladatok, lehetőségek. 

Közösségváltás – elbocsátás, befogadás. Születés, gyermekkor, ifjúkor, házasság, halál. 

Élmény – és tapasztalatszerzés a környezetből – az ünnepek megfigyelése. 

Minimumkövetelmény: 

A tanulóban alakuljon ki a téma iránti nyitottság. Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészeti 

alkotásokról, a népi hitvilágról, világképről. 
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Ismerje a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepkör alapjait, fontosabb jeles napjait, az emberélet 

fordulóinak néhány szokását. 

 

4. évfolyam 

 

Népi gazdálkodás: 

– Alapvető szükségletek kielégítése – zsákmányolás, gazdálkodás. Felesleg nélküli 

termelés, a „minden hasznosításának” elve.  

– A természeti környezet hatása a gazdálkodásra. A társadalmi viszonyok, a technikai, 

technológiai fejlődés befolyásoló szerepe. A hagyományos és a mai gazdálkodás. 

Önellátás – árutermelés. 

– A munka szerepe a társadalomban, a paraszti közösségben, a közösségi értékrend 

kialakulásában. A közösség munkamegosztása – férfi és női munkák. 

– Gyermekjátékok a felnőttkori szerepekhez kapcsolódóan (mozgásos és eszközös 

játékok, a játékkészítés) 

– Természet közeli, természet harmonikus életmód, népi természetismeret. 

– Földművelés: gabona – élet. A földművelés fontosabb területei, munkafolyamatai. 

– Állattartás: az állattatás fajtái, munkafolyamatai. A pásztorkodás. A termelt javak 

feldolgozása. 

– A gazdálkodáshoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, 

népszokások (pl.: aratóbál), jeles napok (pl.: Szent György nap), hiedelmek, mágikus 

tevékenységek (pl.: termés -, termékenységvarázslások, időjárásjóslások). 

Népi építészet: 

– Az ember kiszolgáltatottsága a természeti viszonyoknak, időjárásnak, az építkezés 

kialakulása – helykeresés. Lakótér, munkatér, tárolási funkció. 

– Az építkezés történeti alakulása. A társadalmi különbségek megnyilvánulása az 

építkezésben. Lakóházak és közösségi épületek ( pl: templom). A falu és a város 

kialakulása, elkülönülése. A természetföldrajzi tényezők hatása az építkezésre. 

– Népi építkezés. A települések fajtái. A népi építészet jellemzői: az építkezés, mint 

közösségi munkaalkalom. 
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– A paraszti lakóház alaprajza – a jellegzetes háromosztatú házak. A parasztház 

berendezése, bútorai, a kialakított belső terek funkciói. A berendezés jelfunkciója. 

– A lakóhely és az életmód harmóniája. 

– A népi építészethez ( építkezés folyamatához, berendezéshez, épülethez ) fűződő 

népköltészeti alkotások, népszokások, hiedelmek. 

A hagyományos tárgyalkotás: 

Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei. Természetes anyagok 

felhasználása. 

A tárgykészítés szempontjai: a funkció elsőlegessége, a funkció – forma – díszítés harmóniája. 

A tárgyak jelző értéke (utalások a tulajdonos személyére, alkalomra) Használati tárgyak, 

ajándéktárgyak. Tárgykészítéshez, tárgyakhoz fűződő hagyományok. 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a hagyományos gazdálkodás formáiról, a népi építészet 

jellemzőiről, a hagyományos tárgyalkotás szempontjairól, területeiről. Ismerje a 

gazdálkodáshoz, építészethez, tárgykészítéshez fűződő hagyományokat. Legyen jártas az 

összefüggések felismerésében, saját környezetének tananyaggal kapcsolatos megfigyelésében. 

 

5. évfolyam 

 

A népművészet: 

– A népművészet fogalma. 

– Kollektív művészet, a tudományos értékrend hatása. 

– A tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói. 

– Önellátás, háziipar, kézművesség. 

– Funkció – forma - díszítés, anyag – méret - technika összefüggései. 

– Használati funkció, díszfunkció. Reprezentáció. Tárgyakkal kifejezett 

jelentéstartalom. 
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– A népművészet motívumrendszere – geometrikus és természetes motívumok. 

Stilizált és naturális ábrázolás. A motívumok jelfunkciója, hozzájuk kapcsolódó 

szokás – és hiedelmek. 

– Mintaelrendezés, kompozíció. Színhasználat. 

A népművészet korszakai – a régi, új és legújabb stílus alapvető jellemzői. 

A hagyományos tárgyak esztétikuma. 

Famunkák: 

– A famunkák kialakulása, története, elterjedése. 

– A fa felhasználási területei. 

– A fa megmunkálási és díszítési technikái. 

– A parasztfaragás – szerszámkészítés, eszközkészítés, ajándéktárgyak. 

– A pásztorfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse. 

– A bútorkészítés. A bútorok kialakulása, fejlődése, fajtái. Készítési és díszítési 

eljárások, jellemző motívumrendszer és színhasználat. 

– A fához, a famunkához kapcsolódó népköltészeti alkotások, szokások, hiedelmek. 

– A fából készült tárgyak esztétikuma. 

– A fa a jelen tárgykultúrájában. 

Népi kerámia: 

– A fazekasság kialakulása, története. 

– A kerámiakészítés munkafolyamata, formázási és díszítési technikák, a kerámia 

motívumkincse. 

– Az anyagminőség meghatározó szerepe – fazekasok, korsósok, tálasok. 

Edényformák. A kerámia funkciói, helyük a lakásban, a mindennapi életben. Női és 

férfi tulajdonban lévő kerámiák. 

– A fazekas termékek, mint a hagyomány tárgyai – hozzájuk fűződő népköltészeti 

alkotások, szokások, hiedelmek. 

– Fő kerámiakészítő központok. Kerámia a mai lakáskultúrában. A fazekas termékek 

esztétikuma. 

Egyéb kézműves tevékenységek: 

– Vessző-, sás-, gyékény- és háncsmunkák. A készített tárgyak köre, szerepük a 

mindennapi életben. 
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– Bőrmunkák. A bőr felhasználási területei (pl.: ruházat, hangszerek, tárolók). 

Bőrműves mesterségek. Szűcsmunkák. 

– Mézesbábosság. A mézesbábok szerepe (pl.: ajándék, offerek). 

– Mintaformák. 

– Tojásfestés. A tojás, mint szimbólum. Hozzá kapcsolódó hiedelmek, felhasználása 

a szokásokban (pl.: húsvéti tojás, építőáldozat). 

– Díszítési módok. 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népművészet mibenlétéről, motívumrendszeréről, 

korszakairól, a famunkák és a népi kerámia jellemzőiről, alkalmazási területeiről. Ismerjen a 

bemutatott tárgyalkotási körökhöz kapcsolódó hagyományokat. Legyen jártas a 

tárgyelemzésben, a népi tárgykultúra és a saját tárgyi környezetének megfigyelésében. 

 

6. évfolyam 

 

Népi textíliák: 

A szövés –fonás kialakulása, története. A szövés – fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk. 

A szövés mintakincse – technikához igazodó stilizálás. A szőttesek felhasználási területei 

(viselet, lakástextilek). 

A fonó szerepe a népéletben, gazdag népköltészete, szokásrendszere. 

A népi hímzések: 

A hímzés anyagai, fontosabb öltéstípusai, színvilága, motívumkincse, mintaszerkesztések, 

kompozíciók. A hímzések alkalmazási területei. 

A kékfestés. A kékfestés munkafolyamata, motívumkincse. Felhasználása a viseletben, a 

lakástextíliákban. 

Lakástextíliák a népi és a mai lakáskultúrában. A textíliák esztétikuma. 

 

Népviselet: 
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– A népviselet fogalma, megoszlása (pl: nem, kor, alkalom szerint) 

– A női és a férfi viselet elemei. A viselet, mint jelrendszer. 

– A viseletet ért hatások (pl.: szabadságharc), divatjelenségek. 

– Öltözködési kultúra napjainkban. A viselet és a személyiség kapcsolata. 

– Esztétikum a viseletben. 

Tájegységek népművészete: 

– A népi kultúra táji tagolódása. Az egyes tájegységek természetföldrajzi adottságai, az 

ott élő emberek életmódja. A táj jellegzetes népművészete – tárgykultúrája, 

motívumrendszere. A táj szellemi kultúrájának érdekességei. A közösségbe tartozás 

kifejeződése. 

– Dunántúl 

– Alföld 

– Felföld 

– Erdély fontosabb tájegységei 

– A saját környezet, a saját tájegység népművészetének kiemelt vizsgálata. 

– Irányított gyűjtőmunkák. 

A népművészet továbbélése: 

– A népi iparművészet kialakulása a városi igények figyelembevételével. A természetes 

anyagokból készült termékek előtérbe helyezése. Hagyományos és hagyományt követő 

tárgyak a környezetben.  

– Érték, stílus és a használó ember összhangja. 

– Összegzés, a népművészetről tanultak áttekintése. 

Minimumkövetelmény: 

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi textíliák és a népviselet jellemzőiről, a magyar 

nyelvterület fontosabb tájegységeiről, valamint szerezzen alapvető ismereteket saját tájegysége 

népművészetéről.  

Legyen jártas a tárgyelemzésben és az irányított gyűjtőmunkák végzésében, váljon árnyaltabbá 

esztétikai ítélőképessége. 

Rendszerezze a népi kultúráról szerzett ismereteit, fedezze fel a múlt örökségének jelentőségét 

saját életében. 

Tárgyi feltételek: 
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Technikai eszközök: 

- diavetítő 

- képmagnó, televízió 

- lemezjátszó, magnetofon, 

- sötétítő berendezés 

Szakkönyvek, folyóiratok. Segédletek (tesztlapok) – ehhez sokszorosító berendezés. 

 

Felhasznált irodalom 

 

Gink Károly – Kiss Ivor Sándor: Magyar tájak művészete 

Tarján Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet 

Magyar néprajz: nyolc kötetben 

Kós Károly: Néprajzi képeskönyv Erdélyből 

Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben 

Kósa László: Apáról fiúra 

Liszka József: Ágas – bogas fa: Néprajzi ismeretek lapfokon 

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete… 

Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 

Minga János: Magyar pásztorfaragások 

Platthy György – Dr. Rónai Béla: Népművészet 

Bodnár Zsuzsanna: Évszázadok hétköznapjai, ünnepei 

Balassa – Ortutat: Magyar néprajz 

Magyar néprajzi lexikon 5 kötet 

Magyar népi iparművészet 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

125 
 

 

 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

126 
 

Értékelés 

 

– Az értékelés a tananyagban való előrehaladás megállapítására irányul. 

– Év elején diagnosztikai célú ellenőrzést célszerű végezni annak érdekében, hogy 

megállapítsuk, a tanulókkal honnan kell elindulni, hogy a kitűzött célt, követelményt 

elérjük. 

– A tanulás, feladatmegoldás, műhelygyakorlat folyamatában segítő, támogató korrekciós 

jellegű értékelés alkalmazása célszerű, mely visszajelzést ad az ismeretek, készségek, 

elért szintjéről – a tananyagban való haladásról. 

– Az értékelést az egyéni korrektúra során szóban végezzük. 

– Az óra alatti és óra végi értékelés az ösztönzést, a pozitív eredmények megszilárdítását, 

a tanulók szemléletének, értékítéletének alakítását szolgálják! 

– Egy-egy tanítási, tanulási szakasz végén – félévkor, év végén – minősítő értékelést 

alkalmazzunk, mely jelzi a tudás (ismeret. Készség, képesség) szintjét. 

– Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló adottságát és szorgalmát. 

– A pedagógus a tanuló teljesítményét előmenetelét, tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli. 

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

tanév során a bemutatókon, pályázatokon kiállításokon való szereplés is értékelhető. 

– Az elméleti tantárgyak számonkérési módja szóbeli és írásbeli forma. A tanulók 

munkáját félévkor ellenőrzőben, év végén bizonyítványban osztályzattal kell 

minősíteni. Az értékelésre vonatkozó javaslatok az egyes tantárgyak, illetve tanszakok 

anyagában találhatók. 
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3.1.1.VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

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 irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy, tárgyegyüttes, 

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített 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 kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
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– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

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, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

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 irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy, tárgyegyüttes, 

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat, 

– szobor, térkonstrukció és variációi 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített 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: 
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– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– sík és térbeli ábrázolási képesség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK: GRAFIKA ÉS 

FESTÉSZET ALAPJAI – GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 

tudását. 

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
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– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

A vizsga értékelése 

A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 50 perc 

– tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 

tudását. 
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1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 

– díszlet– és jelmeztervek, 

– murália vagy annak részlete. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 

2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 

– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 

– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 

– az elkészített tervek és művek bemutatása, 

– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

A vizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelése: 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

– tervezői, kivitelező készség, 

– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
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– a felületalakítás módja, 

– kreativitás, egyediség, 

– az elkészült munka összhangja. 

A szóbeli vizsga értékelése: 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

 

 

 

NÉPMŰVÉSZET 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 45 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 15 perc 

A vizsga tartalma 

A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, 

népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 

A tanuló által készített írásbeli 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 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

133 
 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 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 építészet, 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 építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 

– összehasonlító, összegző készség, 

– feladatmegoldó készség, 

– tárgyismeret, 

– helyes fogalomhasználat, 

– tárgyelemző készség. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
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– a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli 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 írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos népi 

kézműves tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszerzett tudása. 

1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, 

egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli 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, díszítés) összefüggései, 

– a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 

– szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
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– a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 

– bőrművesség területei, tárgytípusai, hagyományai,, 

– a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 

– a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 

– 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, motívumrendszerét, 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, 

– tudja elemezni a megismert tárgyakat, 

– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

– tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 

– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 

– összehasonlító, összegző készség, 

– feladatmegoldó készség, 

– tárgyismeret, 

– fogalomismeret, 

– tárgyelemző készség. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli 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 írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 

képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 

műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 

ismeretszerző igénye. 

1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén 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, 
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– Kína, 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 építészete 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, korstílusok 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 írásbeli vizsga értékelése 

– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

– analizáló és szintetizáló készség, 

– összehasonlító készség, 

– tervező, feladatmegoldó készség, 

– műelemző készség, 

– műfaj– és stílusismeret, 

– műtárgyismeret, 

– fogalomismeret. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
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– kifejező és érvelési képesség. 

 

A művészettörténeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 60 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 15 perc 

A vizsga tartalma 

Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 

összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 

műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 

ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

– primitív művészet egykor és ma, 

– városi folklór, 

– naiv művészet, 

– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 

– hiedelemvilág és művészet, 

– vallás és művészet, 

– ideológiák és művészet, 
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– 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 összehasonlító elemzéseket végezni, 

– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 

– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 

– képes a pontos önértékelésre. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

– összehasonlító készség, 

– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 

– műelemző készség, 

– műfaj– és stílusismeret, 

– műtárgyismeret, 

– fogalomismeret. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 

A művészettörténeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 60 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 15 perc 
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A vizsga tartalma 

Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 

összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 

műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 

ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia 

a vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

– primitív 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, 
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– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 

– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 

– képes a pontos önértékelésre. 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

– összehasonlító készség, 

– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 

– műelemző készség, 

– műfaj– és stílusismeret, 

– műtárgyismeret, 

– fogalomismeret. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

– kommunikációs készség. 
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SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI TANSZAK  

Az alapfokú színművészet – bábművészet oktatás 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve 

a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – 

lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és 

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

felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és 

azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását 

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által 

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

A színművészet területén különösen 

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését alkalmazását 

differenciált feladatokban 

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 

A bábművészet területén különösen 

– Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban 

– A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés 

jellemzőinek megismerését 
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– A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését 

– Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak: 

Színjáték tanszak 

Főtárgy:dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 

– beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

– mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

– zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

– színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

– Választható tantárgyak:a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

Bábjáték tanszak 

Főtárgy:bábjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 

– bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól) 

– beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

– mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

– zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

– színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak:a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya 
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Óraterv 

Színjáték tanszak 

Képzőművészeti tanszak 

  Előképző Alapfok Továbbképző 

 Tantárgy 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K
ö
te

le
ző

 

Dráma és 

Színjáték 

2-4 2-4           

Dráma és 

Színjáték 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

K
ö
te

le
ző

en
  

v
ál

as
zt

h
at

ó
 Beszéd és vers   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mozgás és tánc   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V
ál

as
zt

h
at

ó
 

Ének és 

hangképzés 

 

  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Színházismeret 

  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A fenti táblázatban Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

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

időre utalnak. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a 

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

tanítási óráin részt vehet. 

Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összes óraszámot biztosítja, akkor az ezen felül 

tanított választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd 

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

oktatja az iskola. 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

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

továbbképző évfolyamainak számát jelentik.  

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei: 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

Szakmai kompetenciák: 

 Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

 Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

 Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi műfajok felismerése: 

A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, 

főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 

Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 
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Színházi improvizáció: 

 Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

 Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

 A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

 Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás 

során 

Színházi előadások elemzése, értékelése: 

Személyes kompetenciák: 

– Önállóság 

– Döntésképesség 

– Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

– Mozgáskoordináció 

– Fejlődőképesség, önfejlesztés 

Társas kompetenciák: 

– Kapcsolatteremtő készség 

– Kezdeményezőkészség 

– Empatikus készség 

– Tolerancia 

– Kommunikációs rugalmasság 

– Adekvát metakommunikáció 

– Konfliktusmegoldó készség 

Módszerkompetenciák: 

– Kreativitás, ötletgazdagság 

– Problémamegoldás 

– Figyelem összpontosítás 

– Helyzetfelismerés 

– Kritikus gondolkodás 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei: 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei: 
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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 kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

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

záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

Vizsga tantárgyak: 

– Színjáték tanszak 

– A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

– dráma és színjáték, valamint  

– egy választott tantárgy az alábbiak közül 

– beszéd és vers 

– mozgás és tánc 

– zene és ének 

– színházismeret 

A művészeti záróvizsga tantárgyai: 

– dráma és színjáték, valamint  

– egy választott tantárgy az alábbiak közül 

– beszéd és vers 

– mozgás és tánc 

– zene és ének 

– színházismeret 
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DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 

 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és 

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

képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak 

elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések 

megfogalmazására és a válaszok keresésére.  

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

a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen 

keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok: 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– 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 
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– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat: 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

Tananyag 

Bemelegítő mozgásos játékok: 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

– Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

– Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

Érzékelő játékok: 

– Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

Ritmusgyakorlatok: 
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– Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

– Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

Beszédgyakorlatok: 

– Hangok utánzása 

– Beszédszervek ügyesítése 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 motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 
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Követelmények: 

A tanulók ismerjék: 

– az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

– a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

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

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből 

legalább egyet) 

 

 

Legyenek képesek: 

– adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a csoportos improvizációs játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

– az alapvető ritmushangszerek használatát 
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– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 

– egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók: 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– kifejezőkészségét 

– helyzetfelismerési képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat: 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok: 

– Fogójátékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Mímes játékok tanári narrációra 
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Érzékelő játékok: 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, 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 

– Beszédszervek ügyesítése 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: 
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– Mesei motívum 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 bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

– a megismert ritmushangszerek használatát 

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

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

– egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek: 

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 
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– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Fejlessze a tanulók: 

– együttműködő képességét 

– képzelőerejét 

– mozgásos improvizációs képességét 

– térbeli tájékozódását 

– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelő képességét 

– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 

– légzőkapacitását 

– hangképzését 

– artikulációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

– társaikkal való együttműködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok: 
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– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait 

játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális 

helyzetű fogók) 

– Lazító és feszítő gyakorlatok 

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú 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, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangadás megfigyelése (ásítás, 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 

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” 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) 
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– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

Fantáziajátékok: 

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, 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, helyszín megadásával 

Komplex drámafoglalkozások: 

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, 

beépített szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Legyenek képesek: 
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– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

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

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

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Fejlessze a tanulók: 

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét 

– együttműködő képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

– fogalmazási és kifejező képességét 

– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 

– elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat: 
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– figyelmük tudatos összpontosítására 

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

– önálló verbális megnyilvánulásra 

– pontos és kifejező szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok: 

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 

– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

Lazító gyakorlatok: 

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

Beszédgyakorlatok: 

– Légzőgyakorlatok 

– A különböző légzéstípusok 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 megerősítő gyakorlatok 

– Nyelvmozgást ügyesítő 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 típusú 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 előkészített 

improvizációkkal 

Komplex drámafoglalkozások: 

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes 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, helyszín) 

Követelmények: 
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A tanulók ismerjék: 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

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

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

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Legyenek képesek: 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

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

– aktív szerepjátékra 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
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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 típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a 

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

– Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás 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 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

163 
 

– 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 

– 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.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

Fantáziajátékok: 

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

Improvizációs játékok: 

– Szituációs játékok vázlat megadásával 

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok: 

– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 

– Szoborjátékok 
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Ön– és társismereti játékok: 

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

Komplex drámafoglalkozások: 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, 

telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, 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 

– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 
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– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Fejlessze a tanulók: 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 
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– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek 

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok: 

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

Beszédgyakorlatok: 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– 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 
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– 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.: 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

Színjátékos gyakorlatok: 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek: 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
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– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a bizalom fontosságát 

– a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 

– a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 

– a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 

– a drámák alapvető munkaformáit 

Fejlessze a tanulók: 

– megismerő, önmegismerő képességét 

– önfegyelmét, színpadi fegyelmét 

– asszociációs képességét 

– konstruktivitását 

– elemző gondolkodási képességét 

– kritikai és önkritikai képességét 

– előadói képességeit 

– improvizációs képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 
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Ösztönözze a tanulókat: 

– önálló döntéshozatalra 

– hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 

– előrevivő, építő gondolkodásra 

– a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való 

szembenézésre 

– más csoportok munkájának beható megismerésére 

– színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 

– színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek 

megtekintésére 

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 ritmuskísérettel 

– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

– Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 

– Az összetett mondatok hangsúly– és hanglejtés–variációi 

Fantáziajátékok: 

– Irodalmi művek „új címe” 

– Képzőművészeti alkotások „előzménye” 
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– 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 építkező improvizációk 

– Rögtönzés zenei effektek beépítésével 

– 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 

– Rögzített 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 
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– a drámák alapvető munkaformáit 

Legyenek képesek: 

– ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 

– egy–egy drámai szövegmozgásban és szóban való megjelenítésére 

– a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 

– bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

– a munka eredményének bemutatására 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

Fejlessze a tanulók: 

– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 
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– más művészetek iránti fogékonyságát 

– önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat: 

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

– konstruktív együttműködésre 

– drámai művek olvasására 

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére 

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

– nyilvánosság előtti fellépésre 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok: 

– Lassított mozgás (különböző helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására 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 
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Színházi alapismeretek: 

– Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház) 

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

– A „félre” technikája 

– Monológ 

Színjátékos gyakorlatok: 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 

Felkészülés a vizsgára: 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

– Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

Legyenek képesek: 
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– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy 

színházi előadásban való közreműködésre 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanulók ismerjék: 

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 

– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára 

ez irányú fejlettségének mértékét 

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, 

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

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek: 

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 
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– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Dráma és színjáték 

– improvizáció: 2–3 perc 

– színpadi produkció: jelenet 3–5 perc vagy előadás 15 perc 

A vizsga tartalma: 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

1. Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat (helyszín, 

szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 
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2. Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

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

játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat 

a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

A vizsga értékelése: 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

– Színpadi jelenlét 

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok 

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció 

– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 

– az intenzitás fogalmát 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 

– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

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

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

(etűdön belül) 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát 

Fejlessze a tanulók: 

– koncentrációját 

– kezdeményezőkészségét 

– megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 

– arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 

– együttműködési készségét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 

– közösségi alkotásra 

– diákszínjátszó előadások megtekintésére 

– drámai művek olvasására 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra 

– színházi előadások megtekintésére felvételről 

Tananyag: 
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Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a 

színpadig vezető út megkezdését kívánjuk 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 kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. Alkotó közösséggé 

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

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

mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben koncentrált színjátszói állapot. 

Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi 

életanyagból építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása 

jelentheti a színpad, a színpadi munka felé vezető út következő fázisát. 

Szabályjátékok: 

– Ismerkedő játékok 

– Csoportépítő játékok  

– Önismereti játékok  

– Verbális és mozgásos koncentrációs játékok  

– Bizalomjátékok  

– Agressziólevezető gyakorlatok  

– Feloldó, felszabadító gyakorlatok  

– Fantáziajátékok  

Szobrok, állóképek: 

– Egyéni szobrok 

– Páros szobrok 

– Csoportos állóképek (pl.: szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott 

hangulatok, kapcsolatok pillanatai – két– és háromszereplős állóképek)  

– Történetmesélés állóképekkel 

– Drámai tartalmú állóképek (tablók) 

Szabályokhoz kötött szituációs játékok: 

– Szinkronjátékok 
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– Hotelportás 

– Ismételd a mozdulatot 

– Lavina 

– Stoppos játékok 

Hangjátékok: 

– Történetmesélés hangokkal 

– Atmoszférateremtés hangokkal 

– Hangjátékok helyzetre, témára 

Spontán improvizációk: 

– Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk  

– 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 szöveghelyettesítő eszközökkel 

– Etűdök tárgyak használatával 

– Etűdök megadott szövegre 

– Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 

– Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 

– A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont–technika 

– Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 

– Etűdsorozatok szerkesztési elvei 

– Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 

Mozgásgyakorlatok: 

– Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában 

szereplő játékok ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő 

intenzitással 
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– Lépés– és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok 

figyelembevétele különböző típusú 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 erősítés és halkítás) 

– 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 csillapításával 

– Hangsúlygyakorlatok 

– Az értelmi–, érzelmi hangsúly tanulmányozása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 

– a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 

– a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 

– az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 

– a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 
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– a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 

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

– a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 

– az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 

– a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és –zárás szerepét, fontosságát  

Legyenek képesek: 

– a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés 

érdekében mozgósítani 

– gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 

– saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 

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

színházi konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 

– csendben figyelni társaik játékát 

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

véve társaikkal együtt dolgozni 

– a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 
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8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 

– a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 

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

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 

– a történetmesélés színházi lehetőségeit 

– a kollektív játék formai jegyeit (pl.: kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek 

közös megjelenítése, a narráció formái) 

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

– a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 

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 építkezésre 

– saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 

– a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 

– közösségi alkotásra, azok bemutatására 

– diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 

– színházi előadások megtekintésére 
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– a színházi portálok figyelemmel követésére 

– a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 

Tananyag 

A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, 

tipikus élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. 

Ismerjék meg és bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak 

lényegi vonásokat sűríteni 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 típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 

– Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 

– Egyéni típusfigura–tanulmányok 

– Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 

– Típusfigurák típushelyzetei 

Színjátékos eszközök fejlesztése: 

– A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 

– A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 

– A váltás technikái 

– Kórusgyakorlatok  

– Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 

Etűdök, improvizációk: 

– Csoportos improvizációk 

– Etűdök típusfigurákkal 

– Etűdök tipikus élethelyzetekkel 
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– Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a 

szituáció több alapelemének megadásával 

– Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 

– Etűdsor adott figurákra 

– Jelenet építése  

 

Drámaórák: 

– A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 

– A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 

Mozgásgyakorlatok: 

– Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi 

elvárások figyelembevételével 

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

levezetése, önálló, a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő 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 

– 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  
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– A beszédtempótól, hangerőtől és –színtől 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 egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, 

viszonyát, eszközkészletét 

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

elkülönített használatának gyakorlati alkalmazását 

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

megjelenítése, a narráció formái) 

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

– a történetmesélés színházi eszköztárát 

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

Legyenek képesek: 

– alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 

– a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 

– egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 

– személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 

– a kontextust figyelembe véve rögtönözni 

– instrukciókat az improvizációba építeni 

– különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 

– ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 

– jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni  
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 

– a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 

– a jelmez figurateremtő jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

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

– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények, 

cselekvések, döntések következményei) 

– szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 

– a drámai dialógus sajátosságait 

– az egyszerű státusjátékokat 

Fejlessze a tanulók: 

– képességeit az érzetek felidézése terén 

– verbális kifejezőerejét 

– érzékenységét 

– toleranciáját 

– konfliktuskezelő képességét 

– megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása 

során 

Ösztönözze a tanulókat: 

– önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 

– a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 

– különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 

– jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről  
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– az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 

Tananyag 

A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett 

jelentős lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk – tudva azt, hogy az egyénített típus 

nem azonos a jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, a 

vágyaival és törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és gondolataival 

– mindez a színészi munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú művészeti képzés során 

csak elemeiben sajátíthatják el a tanulók. 

A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista–naturalista játékmód színészi 

eszközkészletét, és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, gazdagíthatják és 

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

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

jelentés színjátékos 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 

– 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 
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– 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 színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, 

belső hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, 

elhallgatottat feltáró cselekvés) 

– a drámai feszültség növelésének technikáit 

– egy–egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 

– a realista–naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 

– a drámai dialógus sajátosságait 

Legyenek képesek: 

– egyszerűbb státusjátékokat játszani 

– a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 

– önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének 

egyes technikáit 

– kelléket használva improvizálni 

– jelmezben improvizálni 

– hitelességre törekedve játszani 
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– a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének 

alkalmazására 

– emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 

– típusfigurák elmélyítésére 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a stilizáció eljárásait 

– szimbolikus ábrázolás eljárásait 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 

– a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, 

háttérismeretek) 

– a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 

– a cselekvő elemzés alapjait 

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

– a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 

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

– a státuszok jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

Fejlessze a tanulók: 

– közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 

– szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 

– szerepformálási képességeit 

– a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 
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– a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek figyelemmel 

kísérésére 

– színházi irodalom és szaksajtó olvasására 

– az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő 

bemutatására  

– legalább egy – a tanultak elsajátítását segítő – színvonalas (élő) színházi előadás 

megtekintésére 

Tananyag 

A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 

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

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

szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb jelenségek 

kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi 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 színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek 

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

tanulók a színészi munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció létrehozásához 

szükséges más színházi tevékenységekben is (csoport szinten: az összes alapvető fontosságú 

színházi 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 
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– Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek 

tudatos váltásával 

– 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 színrevitelének állomásait és ezek célját 

– a cselekvő elemzés alapjait 

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

– a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 

– a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl.: belső monológ, 

szereplők elő– és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket 

(szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 

– a státusz jelentőségét 

– a különböző státuszjeleket 

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

– a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 

 

Legyenek képesek : 

– a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 

– a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig 

tartó skálán különböző megnyilvánulásokra 

– több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 

– különböző státuszú figurák megformálására 

– jeleneten belül státuszt módosítani 
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– jellemfejlődés alapszintű bemutatására 

– társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 

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

– ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre 

állítás folyamatához igazítani 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

A tanulók ismerjék: 

– a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

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

– egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati 

jelentőségét és hatását 

– a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, 

technikákat 

– a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 

– a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

Legyenek képesek: 

– koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, 

próbamunkában, előadásokon 

– a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság 

tanulmányozására, 

– színházi improvizációra 

– az improvizációk elemzésére, értékelésére 

– egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 

– karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

– alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 

– rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

– drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
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A vizsga tantárgya és időtartama: 

– Dráma és színjáték 

– improvizáció: 3–5 perc 

– színpadi produkció: jelenet 5–7 perc vagy előadás 15–30 perc 

A vizsga tartalma: 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A 

szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős 

improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg 

nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni 

a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon vagy a 

szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek 

közül. Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását 

kéri. A felkészülési idő 5 perc. 

 Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett 

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

közreműködnie. 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése, rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 
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– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes 

elemek – gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 

– Figyelem, koncentráció 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága) 

– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a 

figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, 

sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

– Atmoszférateremtés 

– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

– Fantázia, ötletesség, humor 

– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

– Koncentráció, figyelem 

– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal 

összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 

– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, 

személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti 

viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– A játék intenzitása 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a 

karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé 

tétele) 

– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök) 

– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó 

tempóváltás) 

– Feszültségteremtés 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 
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BESZÉD ÉS VERS 

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi 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 lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. 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 
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– a csoportos munkára való készségét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

Tananyag 

Lazítógyakorlat: 

– Lazítás–feszítés 

Légzőgyakorlat: 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– 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–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  

Ritmus– és tempógyakorlatok: 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

Hangsúlygyakorlat: 
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– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek: 

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

Fejlessze a tanulók: 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 
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– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezőeszközeik bővítésére 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok: 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

Hanggyakorlatok: 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–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 állítás (kijelentés) hangsúlya 

– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 
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– 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 hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 
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3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 

– 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 előhívását 

– 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 megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 
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– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 
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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 elkülönítése 

– 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 elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

Mesehallgatás, meseolvasás: 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 

segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

Követelmények 
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A tanulók ismerjék: 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

Legyenek képesek: 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló 

előadására 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének 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 tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

Ösztönözze a tanulók: 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 
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– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok: 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 

Hanggyakorlatok: 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– 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 

Hangsúlygyakorlatok: 

– A tagadás hangsúlya 

Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

Szövegek memoriterként való rögzítése: 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 
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– Vidám, rövid időmértékes versek 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

Legyenek képesek: 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók: 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

Ösztönözze a tanulókat: 
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– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok: 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörők légzésszabályozással 

Hanggyakorlatok: 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 
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Artikulációs gyakorlatok: 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

Ritmusgyakorlatok: 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok: 

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések 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–módosító szerepét 

Legyenek képesek: 

– alkalmazkodni a térhez  
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– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
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6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók: 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

Ösztönözze a tanulókat: 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív 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 
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Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok: 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 
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Szöveggel való munka: 

– Gondolati és leíró versek színei  

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás 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 írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek: 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanulók ismerjék: 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 
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– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai 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 irányítására 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 rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

– önmaguk és társaik teljesítményének 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: 
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Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár 

által összeállított – 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 tíz 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 megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét, 

– közvetítő erő,  

– előadói készségek 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a hangszín jelentésformáló szerepét 

– az önálló szövegelemzés ismérveit 

– a tartalom kibontásának kreatív 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: 

– Bemelegítő 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  
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– Versépítés (a vers logikájának felismerése) 

Szöveggel való munka: 

– Fokozás, építkezés, poentírozás 

– 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: 

– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével  
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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 beszédtanítás 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: 
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– Szinten–tartó /bemelegítő/ gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok: 

– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 
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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–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése – zenével 

– Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában  

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a bemelegítő hang–gyakorlatokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  

– erejét 

– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

Legyenek képesek: 

– halkan és suttogva is szöveget mondani 

– önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 
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– csoportmunkában együtt dolgozni 
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

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–építésre 

– csoportos pódiumi előadások létrehozására  

Tananyag 

Légzőgyakorlatok: 

– Gyakorlatok suttogott beszéddel 

– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 

Hanggyakorlatok: 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

– Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 

Artikulációs gyakorlatok: 

– Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok  
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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–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel: 

– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos 

megszólaltatása  

– Vers–színház (új kifejezési formák keresése) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– az artikulációs  mozgás–ügyesítés gyakorlatait 

– a pódiumi műfajokat 

– a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek: 

– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

– saját repertoár–építésre 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 
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– csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat: 

– a beszéd–bemelegítő 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 elmélyítésére 

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 rögzítése 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
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– Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Kortárs versekből való önálló választás 

– Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

– 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 bemelegíteni 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 kreatív formáit 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező  erejét 

– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 

– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 

– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 

– a pódiumművészet történetét, kialakulását,  és ismert alakjait  

– a pódiumi műfajokat  

Legyenek képesek: 

– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 
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– saját repertoár–építésre 

– 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.: bemelegítő 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 tíz 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 helyszínen történő választás és 

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

is válaszol. 

A vizsga értékelése 

– Beszédtechnikai ismeretek 
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– A tudás technikai szintje  

– A megvalósítás pontossága  

– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek előadása 

– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 

– Ismeretlen szöveg előadása: 

– A felolvasás gördülékenysége  

– A szövegértő megszólaltatása 

– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 
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MOZGÁS ÉS TÁNC 

 

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő 

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

elemek megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók 

legyenek képesek színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok 

ellátására. 

A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos 

mozgásokra, illetve táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a 

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

helyzetek megjelenítésére. 

 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit 

– a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait 

– a verseny– illetve körjátékok különböző fajtáit 

Fejlessze a tanulók: 

– mozgásintenzitását 

– mozgáskoordinációját 

– koncentrációját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– önmaguk testének megismerésére 

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
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– a mozgás örömének megtapasztalására 

– a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre 

– a játékokban rejlő kreativitás kibontására 

 

 

Tananyag 

 

Indítás–megállítás gyakorlatok: 

– Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő 

gyakorlása versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl.: tapsos fogó, 

csendkirály típusú játékok, a kettős körben történő páros fogók) 

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok: 

– Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, 

szabálybeli átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére  

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok: 

– 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 erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű 

ugrásgyakorlatok ugrós zenére, különböző támaszhelyzetekben 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 
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– 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 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a bemelegítéshez szükséges játékformákat 

– a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket 

– a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit 

– népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit  

Fejlessze a tanulók: 

– mozgáskoordinációs készségét  

– koncentrációs készségét 

– fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát  

Ösztönözze a tanulókat: 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– partnerekkel való együttműködésre 

– kis csoportokban történő tevékenységre 

– a kreatív képességek kibontakoztatására 

– a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására 

Tananyag 

Bemelegítő játékok: 

– Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok 

Futásos gyakorlatok: 

– A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, 

különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával 

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok: 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

230 
 

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

valamint fogásváltásos irányítással 
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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 alapmotívumaival, 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 motívumfűzéseinek lehetőségeit 

Fejlessze: 

– a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű 

használatát kívánó gyakorlatok végzése során 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 
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– 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 futástípusok 

használatával; testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó futás 

Állatmozgások, középmagasságú mozgások: 

– Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag 

egyenrangú, a testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és 

macskakarakterű mozgáselemek elsajátítása 

Bizalomgyakorlatok: 

– Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben 

történő gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel 

Mozgássorok, motívumsorok felépítése: 

– Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, 

elemsorrá fejlesztése 

Tánc: 

– Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal  

– Ugrós táncok motívumfűzései: 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: 
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– a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére 

– a magasságszintek rugalmas váltására 

– az állatmozgások koordinált végrehajtására 

– a táncelemek stílusos reprodukálására 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit  

– a mozdulat lassításának technikai összetevőit 

– a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit 

– a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, 

technikáját 

Fejlessze a tanulók: 

– térérzékelését 

– egyensúlyérzetét és koordinációs képességét 

– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és csoportos munkában való részvételre 

– a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására  

Tananyag 

Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok: 

– A térirányok, a színpadi 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 
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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 mozgás-

kombinációk szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes 

irányok, a mozgáskarakter és ritmus megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása 

Tánc: 

– Táncba hívó 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 típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására  

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket 
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– a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket  

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 

– ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit  

– az eszközös táncok technikai felépítését 

– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

Fejlessze a tanulók: 

– mozgástechnikai és ritmikai képességét 

– mozgásának intenzitását és dinamikáját 

– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és csoportos munkában való részvételre 

– a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására  

Tananyag 

Analitika, izoláció: 

– A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és 

lazítás lebontása kisebb „egységekre”  

Bizalomgyakorlatok: 

– Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből 

– Talajra kíséréses 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, motívumépítés 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 pontosított elvégzésére 

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba 

rendezésére 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában 

– a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket 

– a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének 

feltételeit 

– a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus 

megteremtésének technikai összetevőit 

Fejlessze a tanulók: 

– bátorságát és akaraterejét  

– mozgásának precizitását, részletgazdagságát 

– koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett 

gyakorlatokban  

Ösztönözze a tanulókat: 

– részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére  

– különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására 

– egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre 

– mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására 

Tananyag 

Gyakorlattervezés: 

– Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, 

a színházi feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 

Bizalomgyakorlatok: 

– A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai 

aktivitást követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő 

változatok) 
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Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz): 

– Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben 

– Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika  

Tánc: 

– Kollektív 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 

– kollektív táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek: 

– különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására 

– attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására 

– partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő 

elvégzésére 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék: 

– a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait 

– az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika). 

Legyenek képesek: 

– a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos 

elvégzésére,  

– a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására  

– az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására, 

– karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel, 
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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 segítségével kiválasztott és 

összeállított produkció 

A vizsga értékelése  

– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 

– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, 

dinamika, térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az 

izolált végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének 

attribútumait 

– a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit 
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– a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit 

Fejlessze a tanulók: 

– izolációs képességét, testtudatát 

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére 

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére 

– az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő 

elsajátítására  

Tananyag 

Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok: 

– Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás 

oldalra, illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika 

előkészítés leforgásos, féltérdre érkezéses, kigördüléses módon  

Színházi akrobatika: 

– Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat 

Pantomim alapgyakorlatok: 

– A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, 

emelés), illetve az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és 

járásgyakorlatokra 

Jelenlét–gyakorlatok: 

– A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző 

irányított figyelmének megragadása érdekében   

Tánc: 
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– Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. 

legényesek) 

– A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása 

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat: 

– Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a 

gyakorlat szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi 

mozgáshelyzetek pontosítása, motívumsorrá tervezése 

Karaktermozgások: 

– A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok 

egymásután illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, 

az egymásból nem következő elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus 

megteremtésével 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– a tanult táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek: 

– a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

– tánctechnikai elemek helyes elvégzésére 

– karaktermozgások elvégzésére  

– egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 
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– különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét  

– a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és 

különbözőségeit  

– rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit 

Fejlessze a tanulók: 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az 

alkotó folyamatban 

– színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– mozgásmemóriáját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére  

– a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására 

– önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal 

szembeni szándék megszületésére, kialakulására 

– improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való 

részvételre  
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Tananyag 

Kontakttánc előkészítés: 

– Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve 

tárgyhasználattal, partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly 

elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és mozgásszínházi technikák elsajátítása 

Emelések: 

– Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák 

felhasználásával, futólagos emelések lendület elvezetéssel 

Zenés improvizáció: 

– Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, 

különböző stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor 

alkalmazása több, egymástól erősen eltérő zenemű felhasználásával 

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd: 

– Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, 

jelenetekre bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, 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 elsajátítása 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait 

– az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit 

– a tanult táncformák technikai alapjait 

Legyenek képesek: 
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– különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag 

pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére 

– eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának 

megfelelő mozgás– és tánc elemek alkalmazására 
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9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, 

elmélyítésére irányuló megoldások technikai összetevőit 

– a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában 

– Fejlessze a tanulók 

– képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat 

alkalmazó munkában 

– jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben 

– kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 

megjelenítésére 

– a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre 

Tananyag 

Szimbolikus pantomimmozgások: 

– Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus 

megjelenítési formája 

Lassított mozgás – lassú színház: 

– A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek 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 maszkformáló, irányító ereje a mozdulatokban 
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Improvizáció és mozgástervezés: 

– Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid 

motívumokra, sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül 

– Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká 

– rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása   

Tánc: 

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs gyakorlatok 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit 

– az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját 

Legyenek képesek: 

– különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált 

elvégzésére 

– a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére 

– a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok 

pontosítása, értelmezése, s érzeteinek működtetése révén 

– a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a 

technikai környezet meghatározása mellett 

Fejlessze a tanulók: 
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– képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén 

– jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben 

– színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére  

– a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró 

megjelenítésére 

– mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre 

 

Tananyag 

Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése: 

– Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával 

készített koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia 

Mozgásszínházi előadás: 

– Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit 

tekintve előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése 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 színházi munkában, a színházi típusú 

alkotófolyamatokban  

Legyenek képesek: 

– a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési 

elemeinek alkalmazására és igényes működtetésére 
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– színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított 

improvizáció színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban 

tanult technikák szabad alkalmazása, minőségi működtetése révén 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék: 

– a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében 

– a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában 

– néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust 

– a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait 

– a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét 

Legyenek képesek: 

– egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy 

koreográfia előadására, bemutatására, esetleg összeállítására 

– a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására 

– a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására 

– színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban 

– tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére 

– rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Mozgás és tánc 

– etűd 3–5 perc  

– előadás 15–30 perc 

A vizsga tartalma: 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
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 Etűd 

Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás– illetve táncszínházi vagy pantomim technikai produkció 

lehet. A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 

Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai 

során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

 Csoportos előadás 

Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie 

oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon 

adni. 

A vizsga értékelése: 

– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, 

ritmika, dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, 

együttműködés) 
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ZENE ÉS ÉNEK 

 

A tantárgy célja az ösztönönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló 

éneklés, valamint az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 

Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 

stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra és 

a zene színházi 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 

kreatív 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 megzenésített 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 
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Ösztönözze a tanulókat: 

– a felszabadult éneklésre 

– minél több dal elsajátítására 

– 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.: naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, 

regölés)  

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek)  

Többszólamú éneklés: 

– Népdalkánonok  

– Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret 

– Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 

Énekes improvizáció: 

– Dallamvisszhang–játék 

– Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, 

énekbeszéddel 

Ritmusgyakorlatok: 

– Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 

– Mozgás közben egymás tempójának átvétele  

– Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 

– Egyenletes lüktetés, illetve dal– vagy versritmus hangoztatása 

– Ritmusvisszhang–játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 
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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, címét 

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 megzenésített változatát  

– az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit  
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– 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 elsajátítására 

– improvizálásra 

– zenéhez kötődő szabad mozgásra 

– a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok: 

– Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is 

Egyszólamú éneklés: 

– Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 

– Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 

– Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények 

megzenésített változatai) 

Többszólamú éneklés: 

– Egyszerűbb kánonok  

– Énekelt versek  

Énekes improvizáció: 

– Hangszín– és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 

– Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 
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– 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 

– Mímes 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, címét 

Legyenek képesek: 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– három, illetve négy hangból álló motívum 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 
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– néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát 

– a triola ritmusképletet 

– néhány ismert barokk zenei szemelvényt  

– a barokk tánctételek karakterét  

– a barokk zenejellemző stílusjegyeit 

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 elsajátítására 

– kánonéneklésre 

– ritmushangszerek kreatív használatára 

– elmélyült zenehallgatásra 

– a zenei stílusjegyek megfigyelésére 

– a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
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Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok: 

– Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig  

Egyszólamú éneklés: 

– Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely–járás) 

– Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített változatai 

hangszeres kísérettel)  

Többszólamú éneklés: 

– Kánonok  

– Quodlibet  

Énekes improvizáció: 

– Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, 

hangmagasság, hangerő, hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt 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 
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– a tanult megzenésített verseket 

– a triola ritmusképletet 

– a barokk zenejellemző stílusjegyeit 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

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 stílusjellemző 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 elsajátítására 

– a ritmus– és dallamhangszerek használatára 

– a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 
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– 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  

Ének és improvizáció: 

– Dallam felépítése hangonként, csoportban  

– Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal 

megismételve  

– Hangszínjáték 

– Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 

Ritmusgyakorlatok 

– Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel 

Dramatikus játékok, gyakorlatok: 

– Karakterek megjelenítése ritmus– illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel  

– Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus– 

vagy dallamhangszerekkel 

Zenehallgatás: 

– Jellemábrázolás a zenében 

– Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 

– a tanult énekelt verseket 

– a tanult klasszicista dalokat 

– a klasszicista stílusjellemző jegyeit 

– a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 

– az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 

– a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 

Legyenek képesek: 

– csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 

– ritmus– és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 

– a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére  

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

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

– romantikus zeneszerzők néhány dalát 

– a romantika stílusjegyeit, 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 
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Ösztönözze a tanulókat: 

– a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelő éneklésre 

– minél több dal elsajátítására  

– 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 

– Könnyű kétszólamú kórusművek  

Énekes improvizáció: 

– Rövid lélegzetű zenei kompozíciók 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 megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 
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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 stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés–felelet, szóló–tutti, rondó) 

Legyenek képesek: 

– csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 

– a romantikus dalok kifejező éneklésére 

– egy hallott zeneműre történetet kitalálni 

– a romantika stílusjegyeit felismerni 
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6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

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

– XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát 

– XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változatát 

– a tizenhatod ritmusértéket 

– a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait  

Fejlessze a tanulók: 

– biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 

– értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb 

megfogalmazásában 

– stílusirányzatok közötti eligazodását 

Ösztönözze a tanulókat: 

– minél több dal elsajátítására 

– a mondanivalót közvetítő éneklésre 

– a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 

– a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 

Tananyag 

Beéneklő gyakorlatok: 

– Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 

Egyszólamú éneklés: 

– Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori 

nóták) 

– Balladák  

– Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata)  

– XX. századi zeneszerzők egyes dalai  
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Többszólamú éneklés: 

– Könnyebb két– vagy háromszólamú kórusmű 
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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 megjelenítése szituációba helyezve dallam– vagy 

ritmushangszerekkel  

– Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal  

Zenehallgatás: 

– A XX. századi stílusirányzatok 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 megzenésített verseit 

– a tizenhatod ritmusképletet 

– a XX. század jellemző stílusirányzatait 

Legyenek képesek: 

– csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 

– az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 

– hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 

– különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam– vagy 

ritmushangszerekkel 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 
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A tanulók ismerjék: 

– az egyszerűbb ritmusképleteket 

– az egyszerűbb ritmus– és dallamhangszereket és azok használatát 

– a főbb zenei stílusokat és műfajokat 

Legyenek képesek: 

– adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 

– egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 

– gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 

– egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek 

során 

– a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei: 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Zene és ének 

– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi 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 állítja össze a csoport adottságainak figyelembe 

vételével:  

– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól 

való függetlenítése 
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– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével 

egy akciósor lekövetése 

 Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 

A tanuló 8 különböző stílusú, 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 kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a 

tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése  

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– az opera műfajának jellemző stílusjegyeit 

– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene– és színházművészetben  

– a jelentősebb operaszerzőket 

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Fejlessze a tanulók: 

– hangképzési technikáját 
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– 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 

– az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre 
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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 zongorakísérettel, a tanulók által 

kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 

Énekes improvizáció: 

– Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 

– Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 

Ritmusgyakorlatok: 

– A feldolgozni kívánt 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: 
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– a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– az opera jelentőségét a zene– és színházművészetben  

– a jelentősebb operaszerzőket 

– néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 

– egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 

Legyenek képesek: 

– az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

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

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

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

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

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

Fejlessze a tanulók: 

– hangképzési technikáját 

– többszólamú éneklési készségét  

– stílus– és műfajelemző képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– minél több mű megismerésére 

– minél több dal, részlet eléneklésére 

– a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására  

– élő előadás megtekintésére 

– az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 

– az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 

Tananyag 
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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) 
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Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 

– Különböző daljáték–, operett–, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint 

zongorakísérettel, 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) készítése 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 színházi stílusjegyeit 

– a jelentősebb daljáték–, operett–, musicalszerzőket  

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

Legyenek képesek: 

– a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben 

felismerni 

– a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
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– a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb 

megfogalmazására  
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 

– 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 

– figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 

– zenei érzékenységét 

– stílus– és műfajelemző képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– improvizatív zenei megoldásokra  

– az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 

– a zenei kommunikáció alkotói módon való felhasználására 

– különböző kultúrák színházi 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 stílus figyelembe vételével  

– Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 
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Többszólamú/ csoportos éneklés: 

– Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével  

– Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével  
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Énekes improvizáció: 

– Különböző stílusoknak 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 stílusjegyeket 

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

– rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 

– a világzenét játszó jelentősebb előadókat 

Legyenek képesek: 

– érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, 

hangmagasság) alkalmazásával  

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

adottságaiknak megfelelő eléneklésére 

– a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 

– különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 

10. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a zene– és a színházművészet 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 színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 

Fejlessze a tanulók: 

– zenei memóriáját 

– zenei rögtönzési képességeit 

– alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására  

– a korszerű színházi és zenei formák megismerésére 

– színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 

– egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére 

Tananyag 

Színházi zene – alkalmazott zene 

Beéneklő gyakorlatok: 

– Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével 

Egyszólamú éneklés: 

– Dalok kortárs színházi előadásokból 

Többszólamú és/vagy csoportos éneklés: 

– Oktávgyakorlatok 
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– Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával  

– Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 

Énekes improvizáció: 

– Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban 

megfogalmazva  

Ritmusgyakorlatok: 

– Ritmushangszerek és karakterek 

– Ritmushangszerek a színész játékában 

– Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 

– Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal  

Dramatikus játékok, gyakorlatok: 

– Jelenet és zenei hatás kontrasztja 

– Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 

Zenehallgatás: 

– Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése 

– A színpadi 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 színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 

– a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 

– a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 

Legyenek képesek: 

– kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, 

időtartam, hangerő, hangszín, hangok közötti szünet) 
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– zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és 

jelentésmódosító funkció) 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék: 

– a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 

– a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 

Legyenek képesek: 

– az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátosságainak 

megfelelő előadására 

– saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 

– gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 

– az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés– és 

gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 

– a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben való 

érvényesítésére, 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 színpadi etűd 15–20 perc 

– szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3 –5 perc 

A vizsga tartalma 
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A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 Csoportos zenés színpadi etűd 

A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 

figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél 

színesebb bemutatására!  

A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az 

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 

 Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 

A tanuló öt, a zenés színházi 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 kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése  

Etűd:  

– a kompozíció íve, megformálása,  

– az együttműködés minősége;  

– a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 

Ének:  

– tiszta intonáció,  

– a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 

– szövegérthetőség,  

– prozódiai pontosság 
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SZÍNHÁZISMERET 

 

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké 

illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk 

színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi 

összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.  

Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az 

évfolyamokon a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban 

drámajátékos eszközökkel közelíthetjük meg. Azok a színházi műfajok állnak a középpontban, 

amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott színházi előadásokban leggyakrabban 

előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi tevékenységéből kiindulva 

vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a színpadi kifejezés legfőbb 

alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, módszerekről pedig, amelyeket ők maguk 

nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek személyes tapasztalatokat. 

A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások teremthetnek 

alkalmat arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse 

hozzá a tanulókat a színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban 

egy–egy előadás megtekintése áll: míg az alsóbb évfolyamokon főként gyermek– és 

diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági 

színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt színházi előadások megbeszélésére is. 

A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert 

elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet, alkotórész, 

összetevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan 

felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

3. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a színpadi építkezés lehetőségeit  

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi 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 színpadi szerepét 

– a színpadi képalkotás lehetőségeit 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

Fejlessze a tanulók: 

– képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére 

– érzékenységét a színházi 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 színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

 

Tananyag 
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Szerkesztett játékok: 

A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás, a 

kipróbálás, a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti 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 

színház elemeivel kísérletezve közelítsenek a színházi ismeretek felé. 

A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek 

felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi megjelenítés 

különbségeinek felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és felépítésének érzékelésére. 

Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása: 

– Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján 

– Figurák köré építve 

– Helyzetek köré építve 

– Hangulati hasonlóság alapján 

– Motívumok köré építve 

– 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 stílusokban (stílusjátékok) 

 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 
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– 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 megjelenítés összefűzése 

– A tér, az idő és a szöveg együttesei 

– Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása  

– Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások) 

– A szituáció változása a szöveg redukálásával 

– A szöveg ritmusa és a jelenetritmus  

– Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a színpadi szöveg fogalmát 

– a téma fogalmát 

– a színpadi figura fogalmát 

– a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit 

– a ritmus fogalmát 

– a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat 

– a mozgás és a gesztus fogalmát 

– a kellék és a jelmez fogalmát 

Legyenekképesek: 

– megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre 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 
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4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a mese fogalmát, jellegzetes elemeit 

– a mese történetének jellegzetes elemeit 

– az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit 

– a színpadi világítás 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 színpadi 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 

– színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

286 
 

  



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

287 
 

Tananyag 

Színházi előadás meséből: 

A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi (epikus) 

alkotások a mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása lehetőséget 

teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az előző évfolyamhoz képest 

kibővített, mélyített – 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) 

– Meseindító 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 megjelenítése (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 segítői és ellenfelei (szituációs játékok) 

– Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan 

találkozásokra) 

Elbeszélés és megjelenítés: 

– Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos 

narrálás) 

– A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások, 

hangaláfestés, állóképek, tablók) 

– A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba)  

– A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl.: improvizációk, szituációs játékok) 

– A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet) 
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Díszlet: 

– Az üres tér lehetőségei 

– Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek) 

– Helyszínteremtés fényekkel 

– A helyszínek jelzése, helyszínváltozások,  jelzett, stilizált díszletelemek és azok 

elhelyezése, mozgatása  

– Szimultán helyszínek 

– A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben 

Jelmez és maszk: 

– Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató) 

– Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája) 

– A maszk lehetőségei 

Kellékek: 

– A kellék karakterépítést segítő 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 színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit 

– a narrátor fogalmát 

– a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit 

– a maszk fogalmát  

– a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit 

– a jelmez és kellék használatának alapvető formáit 

– a színpadi világítás fogalmát 

– a szituáció fogalmát 

– a jelenet fogalmát 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

289 
 

Legyenek képesek: 

– egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére 

– a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére 

– jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére 

– a tér– és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a probléma fogalmát 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a díszletek 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: 

– színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 
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– minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére 

Tananyag 

Színházi előadás novellából, regényből: 

Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek– illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel 

vállalkoznak nagy kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények színpadra 

állítására. A nekik szóló gyerek– és ifjúsági színházi előadások is gyakran nyúlnak ezekhez az 

alapanyagokhoz. Az adaptáció folyamatának és a létrejött előadásoknak a vizsgálata 

elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább 

építheti a tanulók színházi 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 építése a szituációkból 

– Előadásépítés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek) 

Figurateremtés drámatechnikákkal: 

– Jellemzők összegyűjtése 

– Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése) 

– A figura helyzetben – a jellemek megteremtése 

A szereplők viszonyai: 

– A szereplők kapcsolatainak alaptípusai  

– Megjelenítési 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: 
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A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet 

megteremtése (jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a szituáció legáltalánosabb összetevőit 

– a szándék és a motiváció fogalmát 

– a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a jellem fogalmát 

– a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit 

– az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit  

– a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését 
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Legyenek képesek: 

– egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására 

– szituációk, jelenetek elkülönítésére 

– a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére 

– a szereplők közti viszonyok felismerésére 

– a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit 

– a típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

Fejlessze a tanulók: 

– ön– és társismeretét 

– szituációelemző képességét 

– színházi látásmódját 

Ösztönözze a tanulókat: 

– a színházzal kapcsolatos szókincs használatára 

– környezetük problémáinak érzékelésére 

– a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére 

– a térhasználattal való kísérletezésre 

– akusztikai kísérletezésre 

– a világítással való kísérletezésre 
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– minél több gyermek– és diákszínjátszó előadás megtekintésére 

Tananyag 

Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok): 

Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az érintettség 

előnyei és hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. Az életjátékok 

tanulmányozása ezzel egyidejűleg a színházismereti 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) 

– 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 típus kibontására; a típusok megjelenítése 

változó körülmények között) 

– A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése 

– A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása 

– A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése 

Szituációteremtés, jelenetépítés: 

– A problémák körüljárása rögtönzésekkel 

– A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása 

– Jelenetszerkesztés szituációkból 

A világítás: 

– Természetes és mesterséges fények hatása 

– A fény atmoszférateremtő ereje 
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– A fény jelentésteremtő és –módosító szerepe 

– A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban 

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 típus fogalmát 

– a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit 

– a színpadi világítás alapjait 

– a zene színpadi használatának alapjait 

– a szituációk és a jelenetek összefüggéseit 

– a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai 

Legyenek képesek: 

– a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek) felismerésére saját előadásban 

– a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani 

– a személyesség színházi szituációkba való áttételére 

– rögtönzésekkel szituációk felépítésére 

– a megismert színházi 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 színházi alkotóelemeket (pl.: alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, 

jelmezek, kellékek, világítás), azok hatását 

– azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik 
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– a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl.: játéktér, 

főszereplő, mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás) 

Legyenek képesek: 

– színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére 

– előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására 

– saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert fogalmi 

készlet segítségével 

– annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre 

– a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

– Színházismeret 

– 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 színházi alkotóelemek és azok nézőre 

gyakorolt hatásnak elemző bemutatása. 

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 színházi 

megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, hogy milyen színházi eszközöket alkalmazna 

megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást gyakorolnak a nézőre.  

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 
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– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl.: rítusjáték, táncszínház)  

– a színház és a film legfőbb különbségeit 

– a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, realista 

színmű) 

 

Fejlessze a tanulók: 

– érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására 

– érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének felismerésére 

– színházi ízlését 

– színházi előadás elemző képességét 

Ösztönözze a tanulókat: 

– értékes élő színházi előadások látogatására 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

Tananyag  

A színházművészet sajátosságai: 

Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi 

különbözteti meg a vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek, 

amelyek a színpadi kifejezés nélkülözhetetlen összetevőit jelentik. 

Színház, mint a megjelenítés művészete: 

– Drámai és nem drámai alapanyagú színház 

– Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei 

Drámai műfajok a színházban: 

– A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet) 

– A komédia tere, térhasználati konvenciói 
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– A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum összekapcsolódása 

a komédiában 

– A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések színészi 

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 színész eszközei a 

hősábrázolásra: hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a 

jelenben is) 

– A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, 

fordulatai, végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei 

– A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata 

– Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a 

színész jellemábrázolása 

– Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, 

fordulatai, illetve a mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak) 

Színházi előadás nem drámai alapanyagból: 

– A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori 

színházban 

– A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási 

módjai 

– A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus 

szerepe, tárgyhasználat) 

– A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban 

– A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel– és 

etűd–dramaturgia) 

– Mozgásformák, tánctechnikák 

– A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc– illetve a 

mozgásszínházban 

A színház és rokon műfajai: 
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– A film és színház hatásának és befogadásának különbségei 

– A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei 

– Az élő és a rögzített előadás 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit 

– az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl.: rítusjáték, mozgásszínház, 

táncszínház)  

– a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit 

– a drámai színház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait  

 

 

Legyenek képesek: 

– megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt 

színháztól”  

– felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét 

– különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az 

ízléses és ízléstelen megoldások között 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 
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– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 

– a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat 

– a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 

Fejlessze a tanulók: 

– képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére 

– dramaturgiai érzékenységét 

– motívumfelismerő képességét 

– improvizációs képességét 

– térhasználatát 

Ösztönözze a tanulókat: 

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre 

– színházi tárgyú kiadványok olvasására  

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei I. 

Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk 

szisztematikusan felépíteni egy színházi 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 színház konkrétabb 
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alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé. Ugyanakkor természetesen a 

megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el. 

A színházi előadás alapanyaga: 

– Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás  

– Az előadás szövegkönyve  

Dramaturgia alapjai: 

– Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe 

– Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása 

– Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai 

– Témák és motívumok végigvezetése az előadáson 

– Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek  

– A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése 

– Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei 

A tér: 

– A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház)  

– A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig) 

– Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő 

nézői magatartásmódok 

– A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai) 

– Díszletfajták (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 motívumok 

– 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 stílusa, hangzása, hatása 

– Zenei motívumok, zenedramaturgiai 
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A rendező munkája: 

– Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása 

– Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése 

– A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével 

– A színészvezetés 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a színpadi adaptáció fogalmát 

– az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit 

– a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit 

– a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát 

– a dramaturgia fogalmát 

– az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat 

(hatásmechanizmusokat) 

– a motívum fogalmát, színházi értelmezését 

– a színházi tér fogalmát és formáit 

– a zaj, zörej és zene színházi szerepét 

– dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését 

– a nem drámai alapanyagú színház fogalmát 

– az előadás egységes jelrendszerének szükségességét 

– az előadás stílusának fogalmát 

Legyenek képesek: 

– megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést 

– felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai 

jellegzetességeit 

– felismerni egy előadás legfőbb motívumait 

– felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve 

előadásalakító szerepét 

– felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi 

hatásmechanizmusában 
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9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 

– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit  

– a szituációteremtés legfőbb formáit 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát 

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

Fejlessze a tanulók: 

– képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és 

metakommunikációs jeleket  

– képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

– képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, 

ugyanakkor érzékelje azokat az alapvető – színészi eszközöket is, amellyel a figurák 

jellemzése történik 

– képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb 

sajátosságait felismerjék 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

304 
 

– 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  

– 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 stílusjegyeit 

– Ösztönözze a tanulókat  

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására 

Tananyag 

A színházi előadás alkotórészei II. 

Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább építi 

a tanulók színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben (vagy 

videóról) megtekintett előadások kapcsán főként a szereplő, a színész 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 színészi kifejezés alapjai 

– A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje 

– A térköz jelentésteremtő funkciója 

– Hangszín, hanghordozás 

– A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe 

Színészi játék: 

– Alkat és színészi karakter 
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– Színpadi szerepkörök 

– Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok 

– A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, 

ironikus játékmódig 

– A színészi jelenlét 

– Színészi szerepformálási módok 

Jelmezek: 

– A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig)  

– A jelmezek kor– és helyszínjelző szerepe 

– Színek és formák a jelmezekben 

– A jelmezek karakterábrázoló képessége 

– A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján 

– Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben 

– Átöltözések, jelmezváltások 

– Álöltözetek, álarcok, maszkok 

Szereplők a jelenetekben: 

– Kapcsolat– és szituációteremtés a színészi játék segítségével 

– A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai 

– Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai  

– A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei 

– Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket 

– alkat és színészi karakter fogalmát 

– a legalapvetőbb színpadi szerepköröket 

– a színészi játékstílus fogalmát 

– a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal 

– a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit 

– a színészi jelenlét fogalmát 
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– a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit 

– a szituációteremtés legfőbb formái 

– a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit 

– a rendezői koncepció fogalmát  

– a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit 

– a színházi stílus fogalmát 

Legyenek képesek: 

– egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket 

– érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát 

– felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit 

– érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése 

történik 

– felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét  

– felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait  

– érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni 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 stílusjegyeit 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismertesse meg a tanulókkal: 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében 
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Fejlessze a tanulók: 

– színházi előadás elemző képességét 

– képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

Ösztönözze a tanulókat: 

– értékes élő színházi előadások megtekintésére 

– a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására 

– saját színházi előadás létrehozására 

– színházi tárgyú szakirodalom olvasására  

Tananyag 

Színházi előadások komplex elemzése: 

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 színházi 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 
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– Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, 

vendégszövegek – ezek alkalmazásának célja) 

– Az előadás felépítése, 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 színházi tere (a nagyszínpadtól a szobaszínházig) 

– A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig) 

– Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra 

– Játéktér és díszletvilág 

– Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motívumok, 

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 így keletkező motívumok 

– A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra 

Zajok, zenék: 

– Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban 

– Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az előadás 

jelentésére 

– Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a 

játékstílushoz 

– A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló 

alkotórész)  

– A zene és az előadás műfajának összefüggései 
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Jelmezek: 

– A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe  

– Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére 

– Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje 

– Átöltözések,  ruhaváltások,  ezek funkciói 

– A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat 

közvetítő szerepe  

– A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a 

szereplők viselkedésére, az előadás játékstílusára 

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, stílusával 

– 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 

játékstílusával 

– 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 

stílusára 

Színészi játék: 

– Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára 

– Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára 

– A színész mimikája, gesztuskészlete 

– A színész hanghordozása, beszédmódja 

– A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező szerepe 
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– A színész figura át teremtő eszközei 

– Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep és 

a színész 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 színházi eszközök, kifejezésmódok 

– Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék: 

– a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás 

elemzésében 

Legyenek képesek: 

– színházi előadás elemzésére 

– az előadás dramaturgiai működésének felismerésére 

– a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére 

– a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére 

– a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

A tanulók ismerjék: 

– a színházművészet 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, színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, 

kapcsolódásukat,  

– az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői 

élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését. 

Legyenek képesek: 

– egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl.: alapanyag, tér, jelmez, 

zene, világítás, színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának 

felismerésére 

– a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve 

formai) konvenciórendszer szerint 

– saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon érvelni 

az általa kigondolt elképzelések, megoldások mellett 

– egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától, 

összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Színházismeret 

– írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 

– 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 elkészíteni, és 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

312 
 

a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt 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 felépítésére, ritmusára 

– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 

Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl.: olvasópróba, 

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl.: kritikák, a 

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba 

bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, 

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt 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 
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– az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói 

– a világítás módja és hatása 

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 

– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 

– az előadás felépítése, ritmusa 

– a jelenetszervezés sajátosságai 

– a rendezői koncepció megjelenésének módjai 

– az előadás stílusa, műfaja 

– a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában 

A vizsga értékelése 

– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a 

választott színházi előadásra 

– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 

– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 
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SZÍNMŰVÉSZET 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– előadás 15 perc 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. 

Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat 

(helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

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

játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat 

a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 

– Színpadi jelenlét 
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– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok 

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

Improvizáció 3–5 perc 

Színpadi produkció 

– jelenet 5–7 perc 

vagy 

– előadás 15–30 perc 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak – 

a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz kétfős improvizációs feladatból álló 

tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat 

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

instrukciókat. A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

316 
 

és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etűd bemutatása után a 

vizsgabizottság instrukciók alapján, variációk, bemutatását kéri. 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett 

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

közreműködnie. 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 

rugalmasság – reakció váratlan történésekre) 

– Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes 

stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek – 

gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás – egysége) 

– Figyelem, koncentráció 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 

eszköztárának gazdagsága) 

– A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák 

közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 

– Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, sűrítés 

képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 

679 

– Atmoszférateremtés 

– Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 

– Fantázia, ötletesség, humor 

– Színpadi produkció (előadás, jelenet) 

– Koncentráció, figyelem 

– Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, 

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

váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

317 
 

– Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, 

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

érzékletes ábrázolása) 

– A játék intenzitása 

– Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 

eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele) 

– Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő 

színjátékos kifejezőeszközök) 

– Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás) 

– Feszültségteremtés 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

 

BESZÉD ÉS VERS 

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 összeállított – 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 tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű 

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

vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
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A vizsga értékelése 

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje, 

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang, 

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása: 

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód, 

– kiállás, 

– jelenlét, 

– közvetítő erő, 

– előadói készségek 

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. bemelegítő 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 tíz 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: 
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A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen 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 megvalósítás pontossága 

– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek előadása 

– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 

– Ismeretlen szöveg előadása: 

– A felolvasás gördülékenysége 

– A szöveg értő megszólaltatása 

– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 

 

MOZGÁS ÉS TÁNC 

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 segítségével kiválasztott és 

összeállított produkció 
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A vizsga értékelése 

– Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban 

– A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika, 

térhasználat, koncentráció, együttműködés) 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgás és tánc 

– etűd 3–5 perc 

– előadás 15–30 perc 

A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Etűd 

Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai produkció 

lehet. 

A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet. 

Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai 

során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni. 

Csoportos előadás 

Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet. 

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie 

oly módon, hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon 

adni. 

A vizsga értékelése 

– A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete 

– A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika, 

dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés) 

 

ZENE ÉS ÉNEK 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 
www.kanyargo.com 

www.kanyargo.com 

321 
 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zene és ének 

– csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi 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 állítja össze a csoport adottságainak figyelembe 

vételével: 

– a ritmus–, metrum–gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való 

függetlenítése 

– az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus– és/vagy dallamhangszerek segítségével egy 

akciósor lekövetése 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3–4 fő) 

A tanuló 8 különböző stílusú, 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 kísérettel. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, 

amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése 

Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 

Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 

Ének: tiszta intonáció, stílus hű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zene és ének 

– csoportos zenés színpadi 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: 
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Csoportos zenés színpadi etűd 

A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 

figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél 

színesebb bemutatására! 

A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az 

összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 

Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2–4 fő) 

A tanuló öt, a zenés színházi 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 kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése 

Etűd: 

– a kompozíció íve, megformálása, 

– az együttműködés minősége; 

– a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód 

Ének: 

– tiszta intonáció, 

– a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 

– szövegérthetőség, 

– prozódiai pontosság 

 

SZÍNHÁZISMERET 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

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 színházi alkotóelemek és azok nézőre 
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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 színházi megjelenítésre alkalmas, valamint felvázolja, 

hogy milyen színházi eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást 

gyakorolnak a nézőre. 

A vizsga értékelése 

Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése 

A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása 

A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Színházismeret 

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve) 

szóbeli 15 perc 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

Előadás elemző 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 elkészíteni, és 

a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt 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 felépítésére, ritmusára 

– az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára 

– a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására 
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Tanulói portfolió (dosszié) 

Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl. olvasópróba, 

díszlettervek, rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl. kritikák, a 

közönség reakciói, média megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba 

bekerülhet minden írásos, képi és egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba hozható. 

A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, 

melyek a készítő nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg. 

A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

Szóbeli vizsga 

Az előadás elemző 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 világítás módja és hatása 

– a színészi karakterábrázolás jellegzetességei 

– az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja 

– az előadás felépítése, ritmusa 

– a jelenetszervezés sajátosságai 

– a rendezői koncepció megjelenésének módjai 

– az előadás stílusa, műfaja 

– a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének 

folyamatában 

A vizsga értékelése 

– Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a választott 

színházi előadásra 

– Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete 

– A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége 
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Szentendre, 2019. szeptember 01. 
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III. A KANYAR-GO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI 

PROGRAMJA 

 

III.1. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az iskolának van Esélyegyenlőségi szabályzata. 

A szabályzat az iskolában dolgozókra, illetve az iskolában tanuló növendékekre egyaránt 

vonatkozik. Az esélyegyenlőség kiegészül az egyenlő bánásmód elveivel. 

A hátrányos helyzetű gyerekekkel, tanulókkal való foglalkozás helyi rendje: a hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat az intézmény nyilván 

tartja, és kiemelt segítségben részesíti. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanuló 

részére az oktatásban való részvétel, így az első alapfokú művészetoktatásban is. Minden 

esetben térítésmentes a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, valamint 

az autista tanulók számára az alapfokú művészetoktatás. 

Intézményünkben megalakulásunk óta magas arányban vesznek részt a művészeti képzésben 

hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Intézményünk feladat-

ellátási helyei közül is több telephelyen tanulnak intézményünk keretei között hátrányos 

helyzetű tanulók. 

A Nkt 46. (3) g) pontja alapján minden gyermeknek és minden tanulónak jogában áll igénybe 

venni minden olyan ellátást, amely személyiségének fejlődéséhez, tehetségének 

kibontakozásához indokolt és szükséges. 

Nem elegendő annak biztosítása, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat a többiekkel azonos 

jogok illessék meg; az esélyegyenlőség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek 

a hátrányokat csökkentik, illetve megszüntetik. Az intézkedések nemcsak a szabályozás 

változását jelentik, hanem a befogadás, az elfogadás fontos értékeit hivatottak készség szinten 

a társadalom sajátjává tenni, hogy az mindenki számára értékesebb, gyümölcsözőbb és élhetőbb 

közösséggé formálódjon 

Megalakulásunk óta egyik meghatározó működési elvünk, hogy a gyermekek minél szélesebb 

köre számára, minél magasabb szinten biztosítsunk lehetőséget, esély adva olyan gyermekek és 

fiatalok számára is, akik lakóhelyük, vagy éppen, családi körülményeik miatt eddig ezt nem 

tudták megtenni (telephelyek). 
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A művészeti nevelés-oktatás keretei között alapvető jelentőségű a halmozottan hátrányos és 

hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű, elsősorban a magatartászavaros, tanulási 

nehézségekkel, részképesség-zavarral küzdő tanulók számára. A művészetoktatásban: a 

hátrányos helyzetű gyermekek, és a nem hátrányos helyzetű gyermekek számára közvetlenül, 

míg környezetük számára közvetetten nyújt olyan pozitív tapasztalatokat, amely az iskolai 

környezetben és a későbbi felnőtt életükben, társadalmi beilleszkedésükben, munkahelyen való 

helytállásukban is sikerességüket segíti elő. Mind az együttműködés, mind a kommunikáció, 

mind a csoportmunkára való alkalmasságukat fejleszti elősegítve a környezetükkel szembeni 

pozitív attitűd kialakulását, mások elfogadását, toleranciájukat, pozitív önértékelésüket, 

hatékony kommunikációjukat és pozitív teremtő, alkotó aktivitásukat egyaránt. 

A 20/ 2012.számú EMMI rendelet 11§ (2) pontjában megfogalmazza, hogy az egyes 

évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet, 

alkalmazhat az iskola a sajátos nevelésű igényű tanuló esetében. 

A minőségi oktatás, az esélyegyenlőség megvalósítása a technikai, valamint a pedagógiai 

feltételek biztosításával történhet. 

Intézményünk a csoportmunkára, a közösségi foglalkozásokra alkalmas, tanulóbarát iskolai 

környezet létrehozásával megfelelő intézményi környezet kialakítása, valamint info 

kommunikációs, akadálymentes eszközök használata által teremti meg a tárgyi feltételeket, míg 

a pedagógiai eszköztár gazdagításával, a differenciáló, egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, 

felzárkóztató, kompenzáló nevelés alkalmazásával a pedagógiai feltételeket biztosítja. 

Ez utóbbi nemcsak a tanulók személyiségéhez illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazását 

jelenti, de a differenciált, egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési és értékelési 

eljárások alkalmazását is. A művészetoktatás sajátos oktatási-nevelési célrendszere, és 

megvalósítási keretei miatt különösen alkalmas az integrált, és differenciáló nevelés 

megvalósítására, a tanulók fejlesztésével hozzájárul, támogatja az általános és középiskolai, 

művészeti iskolai beilleszkedést, helytállást, csökkentve a kimaradás, és lemorzsolódás 

veszélyét. A felsorolt technikai és pedagógiai feltételek biztosítása mellett intézményünk az 

esélyegyenlőség megvalósításához egyéb eszközökkel, hely biztosításával járul hozzá. A 

közösségi tevékenység intézményünk legalapvetőbb képzési formája, így a támogatást igénylők 

számára a versenyeken, utazásokon való részvételt is segíti az intézmény. 

III.2. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL SZÜKSÉGESNEK TARTOTT 

ELVEK, EGYÉB FELADATOK ÉS PROGRAMOK 
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Az iskolában a képzés szakképzett tanárokkal folyik, ami biztosítja az oktatás magas 

színvonalát. 

Külön gondot kell fordítani a rendkívüli tehetségekre, illetőleg azokra a növendékekre, akik 

továbbtanulási szándékukat jelzik. 

Feladatunk minél több kiállítás, hangverseny megszervezése és lebonyolítása, kulturális 

rendezvényeken, versenyeken a részvétel. 

Törekednünk kell az iskolai eszközállomány fejlesztésére, megfelelő szintű karbantartására, a 

szakirodalom bővítésére. 

Különös figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű tanulók képzésének folyamatát, segítjük 

őket nehézségeik megoldásában. 

Tanulóinkat az értékes művészetek szeretetére kívánjuk nevelni, ösztönözni, mely a 

legmagasabb szinten történjen. Az oktatás során alapvetően fontos a gyermek életkori 

sajátosságainak, érdeklődésének figyelembe vétele. 

A tehetséges tanulókkal differenciáltan kell foglalkozni, és amennyiben szakirányú 

középiskolában, főiskolán, egyetemen kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Alapvető feladatunk, hogy elősegítsük a tanulók harmonikus fejlődését, és a szaktanárnak a 

szakmai ismeretek átadása mellett meg kell találni a módját, hogy a művészetoktatás mellett 

felhasználja a bennük rejlő nevelő erőt. 

A feladatok mindig személyre szabottak legyenek, és a tanulók munkáját elsősorban saját 

képességeikhez mérten kell értékelni. Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait. 

Nemcsak alkotókat, hanem befogadókat is kell képezni, a tanulók legyenek nyitottak és 

fogékonyak egymás munkája és a más ágakban folyó tevékenységek iránt. Vegyenek részt 

iskolánk és városunk kulturális életében. 

III.3. A FELVÉTELIK HELYI RENDJE 

Beiskolázás: 

Korhatára: a 6. évet a beíratás évének szeptember 01-ig a betöltött és 22 évet be nem töltött 

tanuló 

Képzési idő: 12 év (maximálisan) 

A képzés szakaszai (tagolódása) 

- előképző: 2 év, 

- alapfok: 6 év, 

- továbbképző: 4 év. 

Tanszakok: 
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- Képző- és iparművészet, 

- Színművészet – Bábművészet, 

A képzés formája valamennyi tanszakon csoportos oktatás. 

 

III.3.1. A csoport bontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

A Nkt. 4. számú mellékletében találjuk meg a csoportbontásra vonatkozó szabályokat. 

a) Csoportlétszám: a képző- és iparművészeti valamint a szín-és bábművészeti  tanszakokon 

maximum: 20 fő. 

b) A képzés kimenetei: 

- művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével, 

- művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével. 

A felvételik helyi rendje: 

- A jelentkezés és a felvételi vizsgák ideje május közepe és szeptember 

- Új tanuló felvételéről az igazgató dönt. 

- A tanulók beírását az igazgató végzi. A beiratkozásnál az egyes személyi adatok esetleges 

változása miatt, a tanuló személyi adatait egyeztetni kell. 

- A beírt és ez által felvételt nyert tanulók nyilvántartásba a beírási naplóban, a főtárgyi 

naplóban és a törzslapon történik. 

III.3.2. A tantárgy és tanárválasztás szabályai: 

A tantárgyválasztás a szülő és a tanuló szabad döntésével kezdődik. 

Amennyiben a szülő/gyermek ragaszkodik az általa választott tanszak/tárgyhoz, azt tiszteletben 

kell tartani. Ugyan ezek az elvek vonatkoznak a tanárválasztásra is, melynek iskolánkban 

nincsen akadálya. 

Értékelés, ellenőrzés 

Az iskola számára kiemelten fontos pontokon, valamint az iskolai munka folyamatain jelenik 

meg, áthatva a működés teljes rendszerét. Megteremti a tanulói teljesítmények reális képét, 

létrehozza a szükséges korrekciók alapját, megjelöli a továbbhaladás irányait. Lehetővé teszi a 

tanári munka eredményességének megítélését, az iskolai munka hatékonyságának (részleges) 

minősítését. 

Az ellenőrzés célja a végzett munka értékelése, a nevelés-oktatás eredményességének 

megítélése, a működés jogszerűségének vizsgálata és biztosítása. 

Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere 
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A bemeneti mérések célja rögzíteni a bekerülő tanulók felkészültségét, a közöttük lévő 

különbségeket, jelezni az érkezők várható teljesítményét. Ugyancsak kiemelten fontos a kezdő 

évfolyamokon a nevelőtestület által tervezett felméréseket elvégezni, az eredmények több 

szempontú elemzése után a tapasztalatokat, tennivalókat a tanmenetekbe beépíteni. 

A folyamatellenőrzés az iskolai mérések legfőbb eszköze, a belső szabályozás mindennapi 

eleme. Eredménye jelzi az aktuális tudásszintet, rögzíti a lemaradást, figyelmeztet a 

korrekcióra. A folyamatos ellenőrzés minden partner (tanár, gyerek, szülő, fenntartó) számára 

jelez, a tanulót serkenti teljesítményének fokozására. Az ellenőrzéstől elválaszthatatlan 

értékelés segíti a tanulót a hatékonyabb tanulási mód megválasztására, egyéni tennivalókat jelöl 

meg, alkalmanként a továbbtanulás irányában is orientálja a tanulót. 

A tanári munka ellenőrzése a módszertani kultúra javításának, az egységes értékrend 

kialakításának is igen fontos eszköze. 

Az iskola belső ellenőrzésének feladatai: 

1. Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok (nevelő-oktató munka 

ellenőrzése). 

2. Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok (munkaerő- 

bérgazdálkodás, tárgyi eszközgazdálkodás, stb.). 

A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója a 

felelős. 

A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munka egészét az intézmény, mint 

költségvetési szerv egész tevékenységét és biztosítja az ellenőrzés során felmerülő hibák, 

helytelen intézkedések kellő időben történő feltárását, fokozza a munka hatékonyságát. 

Az iskola belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 

Segítse elő a nevelés-oktatás hatékonyságának javulását: 

- A tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól, 

- Helyezze előtérbe a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, 

leggazdaságosabb ellátását, továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét, 

- Legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze, 

- Támogassa a helyi kezdeményezéseket, 

- Az ellenőrzés tartsa tiszteletbe a nevelők módszertani önállóságát, ezáltal az elért eredmények 

tükrében értékelje tevékenységüket. 

Az ellenőrzés formái: 

- óraellenőrzés, 
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- tanórán kívüli tevékenység, 

- beszámoltatás, kiállítások, előadások, hangversenyek 

- írásos dokumentumok vizsgálata, 

- eredményvizsgálatok, felmérések, 

- helyszíni ellenőrzések. 

Az ellenőrzés eszköze, formái: 

- szaktanári szinten: szóbeli és írásbeli feleletek, 

írásbeli dolgozatok, 

szaktárgyi versenyteljesítmények, 

önálló kutatómunka, pályázatkészítés, 

szaktanári beszélgetések. 

- az iskolavezetés szintjén: óralátogatások és bemutató foglalkozások elemzése, 

alapvizsga jellegű mérési tapasztalat, 

tanulói versenyteljesítmények, 

a tanári munka adminisztrációs jelzései, 

az iskolai innovációs feladatokban és iskolai 

szervezőmunkában való részvétel. 

Gyakorisága:  

Az iskolavezetés éves munkaprogramja tartalmazza: 

- Tervezi a szakmai és nevelési ellenőrzéseket. 

- A nevelők a tananyag nagyobb egységeinek lezárásakor meg kell 

győződjenek a tanulók elért tudásszintjéről, különös tekintettel a 

továbbhaladási feltételekre (a minimumszintek teljesítésére). 

- A tanulói és tanári munka értékelése folyamatos és naprakész. 

Az ellenőrzés szintjei: 

- vezetői (igazgató), 

- szervezeti egységek tagjai egy-egy feladatnál, munkamegosztás alapján. 

Az ellenőrzést végzőknek jelentési és beszámolási kötelezettségük van az igazgató számára. 

Az ellenőrzés jellege lehet: időszakos, állandó, kiemelt, speciális, bejelentett, bejelentés nélküli, 

alkalomszerű. 

Az ellenőrzés lebonyolításának legfontosabb szabálya a tervszerűség. 

Az intézményben folyó munka értékelése, mérése 
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Az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat jelenti a végzett munka 

eredményeinek (jó és rossz) számbavételét. Az értékelés célja a jobbítás és az ezzel kapcsolatos 

újabb feladatok meghatározása. Az alábbi értékelési formákat alkalmazzuk attól függően, hogy 

milyen területet vagy kit és mit értékelünk: 

- jelentések, 

- beszámolók (nevelőtestületnek, fenntartónak), 

- egyéni vagy csoport megbeszélések, 

- minősítések (dolgozói), 

- különböző jellegű értekezletek (osztályozó, év végi, félévi, nevelési). 

A tanulók értékelésének formái: 

- írásbeli, 

- szóbeli. 

Az írásbeli értékelés fajtái: 

- 1-5 skálájú érdemjeggyel (alapfokon, továbbképzőben). Az értékelés alapja és fokmérője: az 

alapfokú művészetoktatás követelményeinek teljesítése, illetve értékeljük a tanuló hozzáállását, 

azaz szorgalmát az iskolai tevékenysége során. 

Az értékelés gyakorisága: 

- szóbeli: folyamatosan a tanév során, 

- írásbeli: félévkor, év végén. 

A tanulási eredmények értékelésének 3 típusa közül (diagnosztikus, formatív, szummatív) 

intézményünkben, a formatív mellett a szummatív értékelés dominál, melynek célja egy 

hosszabb tanulási szakasz eredményeinek megállapítása. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a teljesítendő feladat, mely 

az elvárható követelmények tudását írja elő, az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezése 

esetén. A tanulók, ezzel lehetőséget kapnak, a tudásuk elmélyítéséhez, az egyéni fejlődési 

különbségek, a gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó figyelembevételével. 

III.3.3. A tanuló tanulmányi munkája ellenőrzésének és értékelésének módja, a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei, a magasabb évfolyamba lépés. 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, és a tanuló 

teljesítménye értékelésének formái: 

A tanulónak minden olyan-a tárggyal összefüggő-megnyilatkozását, teljesítményét, melyre 

félévkor, illetve a tanév végén osztályzatot kap, tanulmányi eredménye és szorgalma alapján 
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havonkénti érdemjeggyel kell értékelni, vagyis a tanuló munkáját tanév közben folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni. 

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

eredményeinek egybevetése alapján: 

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1) osztályzatokat lehet adni. 

Az előképzőben, kötelezően és a szabadon választható tantárgyak esetén: 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített 

- felzárkózásra szorul minősítést kell adni. 

- Azt a tanulót, aki főtárgyból elégtelen érdemjegyet kap, törölni kell a tanulók névjegyzékéből. 

- A havonkénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben el lehet tekinteni. 

- Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét (gondviselőjét)- a felnőtt tanulók kivételével- a 

zeneművészeti ágon, tájékoztató füzet útján értesíteni kell. 

- Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki igazolatlanul 10 alkalomnál többet mulaszt. 

- Hosszas igazolt mulasztás esetén- amennyiben a tanuló a tantervi követelményeknek nem tud 

eleget tenni- az évfolyam ismétlésére lehetőséget kell biztosítani. 

Félévi és tanév végi osztályozás 

- A művészeti iskola tanulóinak munkáját – kivéve az előképző tanulóit- félévkor és tanév 

végén osztályozni kell. A félévi, ill. a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi ill. egész évi 

munkáját, valamint a beszámolókon mutatott teljesítményét kell tükröznie. 

- A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg. 

- A tanév végén valamennyi tanulónak bizottság előtt kell beszámolót tenni, ill. képzőművészeti 

alkotásait bemutatni. A beszámoló után az érdemjegyeket a tanár javaslata alapján bizottság 

állapítja meg. 

- A bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja, tagjai: a főtárgy tanára, és legalább egy, 

lehetőleg azonos, vagy rokon szakos tanár. 

- A zeneművészeti ágon a beszámolót egyéni meghallgatás formájában kell lebonyolítani. 
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- Lehetőséget kell teremteni az osztályozás mellett a tanulók évi munkájának szóbeli 

értékelésére is. 

- Az egész évi munkája alapján osztályozni kell azt a tanulót, aki betegség, vagy sérülés miatt 

a beszámolón nem tud megjelenni, s ezt orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az esetben a 

Bizonyítvány és a Törzslap Megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi 

beszámolón nem vett részt. 

- Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem osztályozható, ezt a tényt tájékoztató 

füzetbe be kell jegyezni. 

- Nem bocsátható, év végi beszámolóra az a tanuló, akinek a tanévben főtárgy mulasztásai 

meghaladják a kötelező óraszám egyharmadát. 

A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

- Az osztályzatokat félévkor és a tanév végén a naplóba, a törzslapba és a bizonyítványba 

szómegjelöléssel és számjeggyel kell bejegyezni. 

- Ha a tanuló valamely kötelező tantárgy alól felmentést kapott, a felmentés tényét félévkor a 

tájékoztató füzetben, tanév végén a törzslapban és a bizonyítványban „fm” rövidítéssel kell 

jelezni. 

III.4. A TANULÓ SZORGALMA, ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

A szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni: 

- példás (5) 

- jó (4) 

- változó (3) 

- hanyag (2) 

A szorgalom minősítését félévkor és a tanév végén a naplóba, a törzslapba, valamint a 

bizonyítvány megfelelő rovatába szómegjelöléssel és számjeggyel kell bejegyezni. 

A három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható. 

Javítóvizsga 

- Kötelező tantárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló november 1-

ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg. A javítóvizsga idejéről 

és a javítóvizsgával kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell, azzal, hogy a 

tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felel meg, tanulmányait csak 

az osztály megismétlésével folytathatja. 

- A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató, vagy megbízottja, 

tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos, vagy rokon szakos tanár. 
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- A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanár vezeti be a törzslapba és a bizonyítványba. A 

záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

- A javítóvizsga nem nyilvános, díjtalan és nem ismételhető meg. 

Összevont beszámoló 

- Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján 

az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából 

tegyen összevont beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb 

osztály anyagából kell összeállítani. A kötelező tantárgynál a magasabb osztály anyaga alapján 

kell az osztályzatot megállapítani. 

- Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató által 

megállapított időben lehet tartani. 

- Az összevont beszámoló engedélyezését az igazgatótól kell kérni. 

III.5. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

1. Az iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt 

sikeresen elvégezte, erről bizonyítványt kapott és tanulmányaiban nincs megszakítás. 

2. A tanórák legalább 2/3-ának látogatása 

3. Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

4. Az év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/. 

5. A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű ismerete. 

6. Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása a főtárgy, ill. színházismeret 

esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapban is fel kell tüntetni. 

Ebben az esetben felsőbb évfolyamba lépésnél a főtárgy osztályt kell figyelembe 

venni. 

 

III.5.1. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

1. Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az igazgatótól 

legkésőbb május 10-ig kérheti, hogy a tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az 

osztálynak tanulójaként folytathassa. Az igazgató a szaktanár meghallgatása után dönt, ebben 

az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapba a fenti tényt be kell 

jegyezni. 
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2. Az előző osztályban folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása 

valamely tantárgyból meghaladja az összes-óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot 

elsajátította, és az igazgató engedélyével beszámolót tesz. 

3. Ugyanabban az osztályban tanulmányokat folytatni egy-egy tárgyból is lehet. Ilyenkor a 

tanuló a többi tárgyból magasabb osztályba léphet. 

4. A legmagasabb iskolai osztályt eredményesen végzett tanuló a sikeres művészeti alapvizsga 

letétele után léphet a művészeti iskola továbbképző osztályába. 

 

III.6. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁSNAK ELVEI 

Az alapfokú művészetoktatás képző és iparművészet, valamint színjáték és báb tanszakon nem 

készültek tankönyvek, az általunk elfogadott„Alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjá” –ban foglalt a tagozaton ésszakonként felhasználható könyvek és 

jegyzékén túl a következő szempontokatfigyelembe véve választjuk ki tankönyveinket, 

tanulmányi segédleteinket, taneszközeinket: 

- feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének, 

- feleljen meg az intézmény oktatási céljainak, 

- segítse a tanulást, motiváljon, 

- szerkezete legyen világos, egyszerű, 

- szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, 

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

- adjon mintát önálló feladatmegoldásokra, 

- legyen több évig használható, 

- az ára legyen kedvező. 

III.7. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI, TÉMAKÖREI 

Részletesen, művészeti áganként és tanszakonként a B/3. pontban 

A hatályos jogszabályok szerint az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell 

szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. Az iskola tanulói az utolsó alapfokú 

évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam 

elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehetnek. A művészeti alapvizsga a továbbképző 

évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 
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A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga állami vizsga, melyeket a hatályos 

jogszabályokban meghatározottak szerint, központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az 

iskola helyi tantervében meghatározott, kidolgozott, az alapfokú művészetoktatás 

követelményeire és tantervi programjára épülő követelmények alapján, a tanév rendjében 

meghatározott időpontban kell megtartani. A vizsgabizottság elnökét az igazgató kérheti fel. A 

tanulók közül alap és záróvizsgára az bocsátható, aki az utolsó alapfokú, illetve továbbképző 

évfolyamot sikeresen elvégezte és vizsgára jelentkezett. Az iskola által meghatározott 

vizsgakövetelményeknek a tanuló felkészültségét és tudását kell tudnia mérni és elbírálni. A 

vizsga feladatait a vizsgabizottság elnökének kell jóváhagyni, vagy átdolgoztatni, ha a 

követelményeknek nem felel meg. 

Vizsgatantárgynak az választható, melyet pedagógiai programunk biztosít, és a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

Mentesülhet az alap- és záróvizsga letétele alól, aki az országos művészeti tanulmányi 

versenyen egyéni versenyzőként a versenyfelhívásban meghatározott helyezést (1-3. helyezés), 

teljesítményt, szintet eléri. A tanuló teljesítményét az alap- és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 

külön- külön osztályzattal minősítjük. A művészeti alap-, illetve záróvizsga eredményét a 

vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye 

öt tizedre végződik, a végső eredményt a főtárgyból kapott osztályzat határozza meg. 

Az eredményes alap- és záróvizsga feltétele valamennyi vizsgatantárgy követelményeinek 

teljesítése. Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 

kapott, melynek eredményét javítóvizsgán javíthatja ki. 

III.8. A KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK HELYI 

ELLÁTÁSA 

Az intézménynek komoly szerepet kell kapnia Szentendre város és az intézmény telephelyeinek 

kulturális életében. 

A jövő nemzedékébe már kicsi korukban el kell vetni a kultúra magjait. 

Az általános iskolások számára, kiállításokat, színjátszó programokat szervezünk, ahol a 

diáktársaik, akik a művészeti iskola növendékei játszanak. 

Művészi pályára felvett növendékeinket rendszeresen visszahívjuk. 

Intézményünk részt kíván venni a környező települések különböző rendezvényein, ezzel 

gazdagítja a színvonalat. 

III.8.1. A nemzeti és etnikai kisebbség és a többség kultúrájának megjelenése a pedagógiai 

folyamatban 
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Az iskola művészeti oktatás – nevelésében a kötelező tananyag elsajátítása nem okoz problémát 

a roma gyerekek számára, hiszen a művészet „határok nélküli”. 

III.9. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK, SZOKÁSOK ÉS A 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Tanórán kívüli, tervezett rendezvényeink 

Kiállítások, képzőművészeti versenyek, színjátszó fesztiválok, előadások, bemutatók 

Minden évben rendezünk kiállításokat, bemutatókat, a műsort úgy összeállítva, hogy a 

közönségnek élvezetet nyújtson. Ezen eseményekről készült képek, videók az iskola honlapján 

és facebook oldalán folyamatosan megjelennek. 

Az iskolánkban tanulmányi kirándulásnak minősülnek a kiállítások és színházlátogatások, a 

művészeti intézmények szervezett látogatásai. 

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat a munkatervben 

rögzíteni kell. 

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérő tanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan 

lebonyolításhoz szükséges, de legalább 10 tanulónként legalább egy tanárt. 

A kísérő tanárok felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért. Szülők utazhatnak a 

tanulócsoporttal, de a kísérőtanárokat nem helyettesíthetik. 

A kirándulások költségeit úgy kell megállapítani, hogy a szülőket a kiadások minimálisan 

érintsék. 

A művészeti (képzőművészeti) táborok fő célkitűzése : a szakmai ismeretek - technikai tudás 

bővítése, közösségi nevelés. 

A tanórákon kívüli rendezvények gondos, előrelátó tervezésével kell biztosítani a tanórák lehető 

legteljesebb védelmét, a nevelők és a gyermekek, illetve a szülők közötti arányos teherviselést. 

III.10. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJAI 

Az intézmény partneri kapcsolattartásának további formái: 

- iskolánk kapcsolatot tart a volt növendékek középfokú szakirányú iskoláival, 

- kapcsolatot tartunk a volt növendékeken keresztül a szakirányú egyetemekkel, főiskolákkal 

- kapcsolatot tartunk azokkal a közismereti iskolákkal, ahová a növendékeink járnak, 

- figyelemmel kísérjük a Pest Megyei 

Kormányhivatal útmutatásait, az államkincstár munkatársaival hivatali kapcsolatban vagyunk, 

- napi kapcsolat a székhely és a telephelyek önkormányzataival, polgármesteri hivatalaival, 

járási hivatallal, az iskolákkal, művelődési házaival, 
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- állandó a kapcsolatunk a megyében működő múzeumokkal, könyvtárakkal, a levéltárral, a 

helyi művelődési házakkal, stb. 

III.11. TÁRGYI FELTÉTELEK, A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT 

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

A termek tartozékaikkal együtt a művészeti iskola rendelkezésére állnak. 

A pedagógiai munkát segítő eszközök a fenntartó által biztosítottak. 

Az eszközök és felszerelések részletes jegyzékével rendelkezünk 

1. számú melléklet: Eszközjegyzék 
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

IV.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

A Pedagógiai Program a Köznevelési törvény rendelkezései szerint 2019. szeptember 01.-től 

lép életbe, hatálya kiterjed az iskola valamennyi tanulójára, tanárára és dolgozójára. 

A Pedagógiai Program érvényessége a visszavonásig érvényes. 

IV.2. A pedagógiai program módosítására: 

- az iskola igazgatója 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- szakmai munkaközösségek 

- az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület, SZMK fogadja el és az igazgató, illetve a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

IV.3. Nyilvánosságra hozatala 

Az iskola a Pedagógiai Programját, a jóváhagyást követően nyilvánosságra hozza, minden 

érdeklődő számára megtekinthető. 

Egy-egy példánya a következő helyen kerül elhelyezésre: 

- az iskola fenntartójánál 

- az igazgatói irodában 

IV.4. A Pedagógiai Program legitimációja, érvényessége 

A Pedagógiai Programot az igazgató készíti, a nevelőtestület elé terjeszti megvitatásra és 

elfogadásra. A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2019. augusztus 28-án fogadta el és az 

igazgató hagyta jóvá. 

A tanulók véleményének figyelembe vételével, ill. a szülők véleményének kikérésével történt 

a program elkészítése. 

A Pedagógiai Program ill. a hozzá kapcsolódó helyi tanterv érvényessége a visszavonásig 

érvényes. 

A felmerülő szakmai igény szerint az életbe lépéstől számított egy év múlva kell lehetőséget 

biztosítani felülvizsgálatra, áttekintésre. 

A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programját jóváhagyom. 

 

Szentendre, 2019. augusztus 28. 
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…………………………..……………….. 

Kiss Gyuláné 

igazgató 

 

 

A Pedagógiai Programot megismerte a fenntartó MusicalVarázs Alapítvány, és egyetért 

az abban foglaltakkal. A fenntartó a Pedagógiai Program megvalósulását ellenőrizheti. 

 

Szentendre, 2019. március 26. 

…………………………………. 

Oroszi Orsolya Éva az Alapítvány elnöke 

 

 

…………………………………. 

Horváth Csongor az Alapítvány titkára 
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1. számú melléklet 

Eszközjegyzék  

KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZET 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Vizes blokk 

Tároló szekrények 

Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyűjtött tárgyak, drapériák 

Fényképezőgép 

Filmfelvevő 

Számítógép 

Szoftverek 

Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 

Mobil lámpa 

Rajztábla (A/3, A/2) 

Vonalzók, olló, snitzer 

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, 

különböző méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, spakli,  

Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 

Festőállvány (továbbképző) 

Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 

NÉPMŰVÉSZET 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor) 

Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k) 
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SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI TANSZAK 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Színpad vagy dobogók 

– Egészalakos tükör 

– Ritmus– és dallamhangszerek 

– CD–lejátszó vagy magnó 

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

– Videokamera 

– Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

– A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 

– Tornaszőnyeg 

ÉNEK ÉS VERS 

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 tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Egészalakos tükör 

– CD–lejátszó vagy magnó 

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

– Videokamera 

– A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 

– Tornaszőnyeg 

ZENE ÉS ÉNEK 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Ritmushangszerek, pl. dobok, gardon, tikfa, fadob 

– Dallamhangszerek, pl. mirliton, nádsíp, furulya 

– Egyszerű hangkeltő eszközök, pl. kanál, kanna, köcsögduda 

– Jelzőhangszerek, pl. kereplő, kolomp, csengő 
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– Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl. doromb, gitár, szájharmonika 

– A tanult zeneművek felvételei CD–n, vagy DVD–n 

SZÍNHÁZISMERET 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

– Színházi előadások videofelvételei” 

 


