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BEVEZETÉS 
 
A helyi tanterv nevelési programja a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI pedagógiai programjában 
található meg! 
 
I. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC TANSZAK  

1.1 A néptánc tanszak célja, feladatai 
 
A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A 
táncokon keresztül megismerjék hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, 
jellegzetességeit, stílusát. 
Alapfokú művészetoktatási intézményünk célja, hogy  
- fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő 

képességét. 
- neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget, táncot szerető 

fiatalokat. 
Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra. 
Az alapfokú táncművészeti oktatásnak iskolánkban nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja 
a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése. 
 
A néptánc tanszak feladata, hogy ismertesse meg a tanulóval 
- a hagyományos népi játékokat, 
- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 
- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 
- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 
- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 
- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos helyét az 

egyetemes emberi kultúrában, 
- a táncművészi és közhasznú formáit, 
- a társasági táncélet alkalmait, 
- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 
- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom 

különböző stílusait. 
 
Alakítsa ki a tanulókban 
- a rendszeres munka természetes igényét, 
- a megfelelő munkafegyelmet, 
- a munkájuk tudatos kontrollálását, 
- a művészi előadásmód kivitelezését, 
- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer 

egymást feltételező részeiként értelmezi, 
- az esztétikai érzéket, 
- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 
- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
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Fejlessze a tanuló 
- mozgáskultúráját, 
- fizikai állóképességét, 
- ritmusérzékét, 
- hallását, 
- zenéhez való alkalmazkodását, 
- tér-, forma- és stílusérzékét, 
- mozgásmemóriáját, 
- koncentráló képességét, 
- improvizációs készségét, 
- ízlését, kritikai érzékét, 
- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 
- vizuális memóriáját, 
- képzelőerejét. 
 
Ösztönözze a tanulót 
- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 
- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
- a rendszeres múzeumlátogatásra, 
- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 
- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 
- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, 

játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 
- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 

összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 
 
Tudatosítsa a tanulóban 
a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek, különösen az 
előadóművészetek iránt. 
 
Hívja fel a tanulók figyelmét 
a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
 
Tegye nyitottá 
a tanuló személyiségét a folklór iránt. 
 
Irányítsa a tanulót 
- szakirányú továbbtanulásra, 
- a továbbképző folytatására, 
- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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1.2 A néptánc tanszak tárgyai és óraszámai 

 
A képzés ideje: 11 év 
Évfolyamok száma: 11 
 

ÓRATERV 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előkészítő Alapfok Továbbképző 

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

Népi játék, Néptánc 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Népi ének  1 1         

Folklórismeret    1 1 1 1     

Tánctörténet        1 1   

Kinetográfia (táncírás)           1 1 

Folklórismeret (szabadon választott)          1 1 

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-5 4-5 

 
A tanszak tantárgyai 
Főtárgy: 
- Népi játék, néptánc 
 
Kötelező tantárgyak: 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
 
Kötelezően és szabadon választható tantárgyak: 
- Népi ének 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
- Kinetográfia 
 
 
1.2.1 A tantárgyak tananyagtartalma 

 
a.) Népi játék, néptánc a tanszak főtárgya, és az előképző, alapfok, továbbképző minden évfolyamán 

megjelenő alaptantárgy, a gyermekjáték természetes csökkenő tendenciájával a magasabb 
évfolyamokon. 
A tárgy tartalma: 
- Tánctechnika, előkészítő gimnasztika 
- Az óra bevezető része, a táncos izomzatának, izületeinek bemelegítése, technikai alapozás. 
- Ritmikai gyakorlatok és táncos nyelvezet 
- A tánchoz szükséges ritmikai alapelemek tudatosítása, az időbeli arányérzék, a tempó és ütemérzék, 

továbbá a kar és láb koordináció fejlesztése, kondicionálása. 
- Népi játékok 
- Az előképzőn és az alapfok első néhány évfolyamán játszik fontos szerepet. A gyerekek megismerik 

a magyar játékkincs legszebb változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és a néptáncot. 
Ezeken túl pedig olyan képességeket fejlesztünk a játékokkal, amelyek a táncos technikai tudás 
elengedhetetlen feltételét jelentik térérzékelés, irányérzék, oldaliság, finommotorika, nagymozgások. 

- Néptánc 
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- Oktatása az előképzőben kezdődik el, és alapfok illetve a továbbképző osztályaiban teljesedik ki, 
figyelembe véve a típus és dialektus gazdagság elvét, valamint a korosztályi adottságokat. 

- Daltanulás, koreográfiák 
- A tánckísérő dallamok megtanulása szerves része a táncoktatásnak, a koreográfiák pedig a tanult 

eredeti anyagok összefoglalását jelentik. 
 
b.) Folklórismeret az alapfok 3-6 évfolyamán kötelező tantárgy, a továbbképző évfolyamain lehetőséget 

adunk a tantárgy választására. A tanulók a korosztályi adottságoknak megfelelően ismerkednek meg a 
folklór ismeretanyaggal, ezen belül is a jeles napokkal, az emberélet fordulóival, a magyar nép 
hiedelemvilágával, a továbbképző évfolyamain pedig a népköltészettel és a magyar nép táji-történeti 
csoportjaival.. A felsőbb osztályokban válik fokozatosan elméletivé a tárgy tananyagtartalma. A 
néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük, művészeti területük egy 
komplex kultúra része. 

 
c.) Tánctörténet keretén belül az egyetemes és nemzeti tánctörténeti rétegekről, stílusjegyekről, 

interetnikai kapcsolatairól tanulnak a továbbképző évfolyam tanulói. 
 
d.) Kinetográfia a továbbképző 9-10. évfolyamán választható tantárgy, a táncírásos anyag könnyebb, 

gyorsabb elsajátítását célozza. 
 
 
1.3. Tananyagok fejlesztési feladatai, követelményei, eszközigényei  
 
1.3.1 NÉPTÁNC TANSZAK 
 
1.3.1.1 NÉPI JÁTÉK 
 
A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményező 
készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az 
önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése 
 
Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 
– A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás– és játéktevékenység során 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása, alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ugrás és forgás technikai előkészítése, fejlesztése 
– A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési készségének, 

játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 
– A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség fejlesztése 
– A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció 

szinkronjának kialakítása 
– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
– A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a közösségépítés 

megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Tananyag 
A játékműveltség felmérése 
A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése 
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Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak megismertetése 
Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése 
Játéktípusok (sport–küzdő karakterű népi játékok, énekes–táncos gyermekjátékok) 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok  
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados lüktetés, 
dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok) 
Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt forma, 
térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban) 
Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból) 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 
a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a párválasztásra, a 
szerepvállalásra, a játéktevékenységre a variációk során is. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, lábbelik 
 
1.3.1.2 NÉPTÁNC 
 
A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy 
a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a 
kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, 
kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs 
készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a 
tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 
ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, 
gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 
sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a 
speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget 
teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű 
képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára 
illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 
értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak 
megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 
 
1.3.1.2.1 Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi játék–ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok fogalmi 

rendszerének kialakítása és alkalmazása 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
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– A játék központi szerepének megtartása 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 

mozgáskoordináció fejlesztése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat, 
térben való eligazodás, térkitöltő játékok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése 
Táncgyakorlat: 
– Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése 
– Ugrós táncok előkészítése csoportos formában 
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában 
– Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugráló kötél, bot, üveg) 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 
anyaga 
Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés 
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és játékszabályokat, az 
ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai elemek 
alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a 
ritmikai gyakorlatok megvalósítására 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése 
– A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése 
– A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 
–  Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a 

ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat, 
térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, 
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ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, 
gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása, 
(szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 
Táncgyakorlat: 
– Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási 

módoknak a megismertetése 
– A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

(csoportos, páros) 
– A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag bevezetése 

(szóló) 
– Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a hosszúfurulya 
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a tánctípus 
főbb jellemzői 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és 
dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot 
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, 
improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon 
megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
– Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
– Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a táncok 

elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint 
– A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása 
– Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 

elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás 

erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat, 
térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, 
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ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 
tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása 
(szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése 
Táncgyakorlat: 
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a tananyag bővítése 
– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 
– A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes összekapaszkodási 

módoknak a megismerése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek funkciója, 
játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a 
tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és párban 
történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi 
meghatározására 
 
4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A körtáncok technikai előkészítése 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a 

táncos partnerkapcsolat kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 

elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női szerepből 

adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás 
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 
– A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 
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– A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, plasztikai, dinamikai 
lehetőségeinek megismertetése 

– A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 
–  Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) parasztbanda, 
cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus 
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, táncalkalmak, a 
táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a tanult 
hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az 
elsajátított táncokból történő improvizálásra 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult táncdialektus 

ismeretanyagán keresztül 
– A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 
– A táncrend fogalmának kialakítása 
– A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, a 

táncos partnerkapcsolat kialakítása 
– A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 

elsajátítása 
– A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
– A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése 
– A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női szerepből 

adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás 
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 
– A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 
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– A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 
– A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 
– A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 
anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a periódus fogalma, a 
szinkópa ritmus 
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, táncalkalmak, 
táncos magatartás 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult 
koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését, a 
jellegzetes falvakat 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az 
elsajátított táncokból történő improvizálásra 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, 

az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül 
– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás 
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb) 
Táncgyakorlat: 
– A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 
– Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése 
– A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 
– A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 
– A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az 
esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos magatartás 
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Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 

Követelmények 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult zenei, 
folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti vizsga 
követelményeinek teljesítésére 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben 
meghatározott tájegységek szerint 
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek 
összefüggéseit 
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 
A színpadi törvényszerűségeket. 
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 
 
A tanuló legyen képes 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos színpadi 
megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a 
táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 
A megszerzett ismeretekről beszélni 
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje és a 
gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 
 
 
1.3.1.2.1.1 A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc  
Csoportban 5–10 perc 
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 
 
A vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, folyamat) 
csoportos bemutatása 
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Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a 
nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy 
párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a 
dialektusból 
A vizsga értékelése 
– Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 
– Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene 

illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 
 
 
1.3.1.2.2 Továbbképző évfolyamok 
 
7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének tudatosítása 
– A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 
– Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
– A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok 

stílusos megjelenítésének elősegítése 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 

fizikai erőnlét fejlesztése 
– A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai 

különbségeinek megvalósítása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való viszonyulása 

szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben való 
használata 
Táncgyakorlat: 
– Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 
– Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és forgós–

forgatós párosra építve 
– A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 
– A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, félzárlatok, a zene 
és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus lüktetés 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a táncház szerepe, az 
adatközlők megismerése 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
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Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult koreográfiák 
bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bővítése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
– A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, 

sajátos egyéni karakter kialakítása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
– A táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való viszonyulása 

szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben 
való használata 
Táncgyakorlat: 
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek felhasználásával, 
rendszerezésével 
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 
anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési stílusok, 
hajnalozó dallamok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 
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A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a 
stílusos előadásmód megvalósítására 
 
 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– Az ismeret elmélyítése, bővítése 
– A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
– A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 
– A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 
– Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai erőnlét, 

a sajátos egyéni karakter kialakítása 
– A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése 
– A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
– A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
– A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 
– A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való viszonyulása 

szerint 
– A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése 
– Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben 
való használata 
Táncgyakorlat: 
– Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 
– A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek felhasználásával, 

rendszerezésével 
– Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 
 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, koboz), az 
aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a 
stílusos előadásmód megvalósítására 
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10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
– A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése 
– Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 

fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán 
keresztül 

– Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 
a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése 

– Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 
– Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
– Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 
– A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben 
való használata 
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet 
összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi tantervben 
meghatározott tájegységek szerint 
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek 
alkalmazását a gyakorlatban 
A tanult koreográfiákat 
 
A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális táncok tudatos 
megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos 
megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a 
tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a 
mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés 
fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 
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1.3.1.2.2.1 A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc, 8–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
– A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort 
– A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben 

improvizál 
– Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint kell a 

táncokat bemutatni 
– A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a 

jellegzetes viseleteket 
 
A vizsga értékelése 
– a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
– a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
– a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
– a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges megfelelő 
népviseletek, lábbelik 
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1.3.2 FOLKLÓRISMERET 
 
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány ünnepi 
rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó 
természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások 
megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok 
és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez 
nyújtson segítséget. 
 
1.3.2.1 Alapfokú évfolyamok 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, a 

kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és 
időbeli tájékozódás fejlesztése 

– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 

- A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
- Gyerekszületés, gyermekkor 

– Jósló praktikák a gyermek születése előtt 
– Komatál hagyománya 
– Keresztelő 
– A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 
– Az anya avatása 
– Munkára nevelés, gyermekmunka 
 
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 
– A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 
– A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 
– A tánc tanulása 
– Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása) 
– A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 
 
Az évkör ünnepei gyermekszemmel 
– Szent Miklós napja 
– Jézus születésének története 
– Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 
– Szent Balázs napja, Balázsjárás 
– Szent Gergely napja, Gergelyjárás 
– Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 
– Pünkösdi királynéjárás 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles eseményeit, 
játék– és táncalkalmait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
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4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet és a 

tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, rituális 
cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 
 
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 
– Munkavégzés a serdülő korban 
– Legényavatás, leányavatás 
– Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 
– Szokásjogok a paraszti társadalomban 
– Leánynéző, háztűznéző, hozomány 
– Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 
– Lakodalmi előkészületek 
– Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 
– Lakodalmi szokások, rítusok 
 
Legények és lányok játék– és táncalkalmai 
– A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 
– Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 
– Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 
– Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 
 
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 
– Luca kettős alakja 
– Betlehemezés 
– Farsangi szokások 
– A nagyhét eseményei 
– A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 
– Pünkösdi királyválasztás 
– Májusfaállítás 
– Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet jeles 
eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok betartására, a 
társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 

valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 



22 

 

Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles napok és 
ünnepi szokások megismertetése 
 
Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 
– Paraszti munka, munkaszervezés 
– Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 
– Előjelek, jóslások, hiedelmek 
– A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 
– Virrasztás, temetés, siratás 
– A halotti tor 
– Fejfák, keresztek 
– Mindenszentek napja 
– Halottak napja, megemlékezés a halottakról 
 
A házasok táncalkalmai 
– Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 
– Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 
– Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 
– Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 
 
Felnőttek az évkör ünnepein 
– Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 
– A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 
– Szent György napja 
– Virágvasárnap 
– A húsvéti ételek jelképrendszere 
– Fehérvasárnap 
– Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 
– Szent István napja, új kenyér ünnepe 
– Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
– Szent Mihály napja 
– Dömötör napja, Vendel napja 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor jeles 
eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása 
– A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 

elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 
– A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 

valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
– A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
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Tananyag 
Táncfolklorisztika 
A régi táncréteg jellemzői 
 
Körtáncok 
– Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok 
– Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 
 
Eszközös pásztortáncok 
– Kanásztánc, pásztortánc 
– Pásztorbotoló, cigánybotoló 
 
Ugrós–legényes tánctípus 
– Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 
– Erdélyi legényes táncok 
 
Küzdő karakterű páros táncok 
Forgós–forgatós páros táncok 
– Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 
– Lassú tempójú páros táncok 
– Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 
– Az új táncréteg jellemzői 
– A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 
 
Verbunk 
– A szóló verbunk 
– Szabályozott szerkezetű verbunkok 
 
Csárdás 
– A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 
– Körcsárdás, hármas csárdás 
 
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 
– Dunai dialektus 
– Tiszai dialektus 
– Erdélyi dialektus 
A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok során 
megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, 
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok vallási, 
hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, 
eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 
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A tanuló legyen képes 
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, a 
megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére 
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 
 
1.3.2.1.1 A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Folklórismeret  
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 
 
A vizsga tartalma 
– A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll 
– Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, 

valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Témakörök 
Jeles napok 
Munkavégző ünnepek 
Az emberélet fordulói 
Táncdialektusok 
A régi és új táncréteg tánctípusai 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
– A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 
– Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
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1.3.3 TÁNCTÖRTÉNET 
 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat erősítéséhez, 
a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, 
a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a 
táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 
 
Továbbképző évfolyamok 
 
9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése 
– A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó műveik 

elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 
– Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 
– Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált szórakozás 

elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 
 
Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 
Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 
Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 
A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 
A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának tánckultúrája 
A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 
A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 
A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 
A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 
A romantika hatása Európa táncéletére 
A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események megismertetése a 
tanulókkal 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 
eseményeket, helyszíneket, műveket  
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve önálló 
gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság lehetőségeinek 

felismertetése 
– A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 
– Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység 

nyitottság, befogadó készség fejlesztése 
– A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 
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Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás fajtáinak esztétikája 
A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa táncéletére 
A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 
A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 
Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd Táncszínház 
(Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM 
Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 
A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 
A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi táncművészetben 
A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek nyújtsanak 
segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 
néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos 
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a 
tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött eseményeket, 
helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi 
néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos 
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket 
 
A tanuló legyen képes: 
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy 
táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak 
elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 
 
 
1.3.3.1 A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Tánctörténet 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5–10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését valamint 
a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
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Választható témakörök: 
Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
Hazánk jeles alkotói és műveik 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
– A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
– Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a 

vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
– A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
– Az összefüggések ismerete 
– A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga 
elnöke hagy jóvá 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 
 



28 

 

1.3.4 NÉPZENEI ALAPISMERETEK 
 
A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy, illetve a 
továbbképző 7-8. évfolyamán kötelezően választható tantárgy. Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon 
belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a 
tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc 
összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–
együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az 
összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, segítse elő a népi 
éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata erősítse az összetartozás érzését. 
A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, amelynek eszközei a 
hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás. 
 
1.3.4.1 Alapfokú évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás 

képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 
– Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek megismertetése 
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 
– Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 
 
Tananyag 
Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 
D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A választott dallamok csoportos megszólaltatása 
Népi hangszerek: idiofon hangszerek 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a 
tanult hangszer jellemzőit 
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, a 
ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 
 
2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 
– A népi éneklési technika kialakítása 
– A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás 

képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése 
– Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 
– A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak megismertetése, 

megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, bővítése 
– Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, fejlesztése 
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– A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú csoportokban 
egyaránt 

 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A 2/4–es zenei lüktetés 
A dudaritmus 
A kanásztánc ritmus 
5–6 hangterjedelmű dallamok 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 
Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 
Népi hangszerek: duda 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a 
tanult hangszer jellemzőit 
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, a 
tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 
 
3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósítása 
– A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 
– Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 
– A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 
– A népi éneklési technika fejlesztése 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék fejlesztése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 
 
Tananyag  
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A nyújtott és éles ritmus 
A 4/4–es zenei lüktetés 
A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 
Népi hangszerek: tekerő, klarinét 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a 
tanult hangszerek jellemzőit 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, kiscsoportos, 
egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 
4. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
– Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

szabályainak tudatosítása 
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 
– Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék fejlesztése 
– A népi éneklési technika fejlesztése. 
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín kialakítása, a 

hangterjedelem növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcadikos ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A nyújtott és éles ritmus 
A 4/4–es lüktetés 
A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 
A giusto előadásmód 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 
A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 
Az esztam és dűvő kíséret 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto előadásmód 
jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos, egyéni 
bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 
 
5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 
– A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és alkalmazása 
– A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 
– A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 
– A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 
– A magabiztos dalkezdés elsajátítása 
– Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika kialakítása, a 

hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 
– Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A periódus, zárlat, félzárlat 
A hangterjedelem növelése oktávon túlra 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 
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Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódus 
fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos, egyéni 
bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok 
felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére és 
azonosítására 
 
6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek megismertetése 
– A dallam díszítéstechnika fejlesztése 
– Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  
– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 
– A vizsgahelyzetre való felkészítés 
 
Tananyag 
A negyedes, nyolcadikos ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 
A szinkópa 
Az aszimmetrikus zenei lüktetés 
Az 5/8–os lüktetésrend 
A periódus, a pontszerkezet 
A parlando, rubato és a giusto előadásmód 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 
A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 
Zenefelismerés 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető 
ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a kíséretmódokat 
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos, egyéni 
bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra, a kíséretmódok 
felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni felismerésére, 
azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a tananyag összefüggéseinek felismerésére. 
 
1.3.4.2 Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
– Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése. A 

népzenei kiadványok népszerűsítése 
– A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 
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– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 
megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 
A „jaj–nóták” jellemzői 
Az aszimmetrikus lüktetés 
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 
Táncszók, csujogatások 
Az periódus és a tánc összefüggései 
A sánta dűvő kíséret 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 
 
Követelmények 
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, díszítése, a 
táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 
A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, a 
táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 
 
8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
– A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 
– A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 
– A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése 
– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
 
Tananyag 
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 
A siratók és keservesek jellemzői 
Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok gyakorlati 
alkalmazását 
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 
tánctípus felismerésére 
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9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 
– Egyéni előadói képességek fejlesztése 
– A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 
– A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 
– A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 
– A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 
– A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 
 
Tananyag 
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 
Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, koboz, dob 
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati alkalmazását 
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a hangszerek 
felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a csoportos, kiscsoportos, egyéni 
bemutatásra 
 
10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
– A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek, a 

díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése  
– A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 
– A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 
 
Tananyag 
A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 
A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 
A tanult éneklési technikák gyakorlása 
Hangszerfelismerés 
Tánczene felismerés (tájegység, típus) 
Az adatközlők életútja 
Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott táncokhoz kötődő 
népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység jellemző hangszereit, 
hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a 
„jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők életútját 
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A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési technikák 
alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult hangszerek, 
kíséretmódok felismerésére 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla, vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 
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II. KÉPZŐMŰVÉSZET - GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 
2.1 Az alapfokú képzőművészeti oktatás célrendszere és funkciói, sajátosságai 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, 
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók belső 
világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az 
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és 
képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység 
– nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A 
követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, 
konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata 
finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely 
fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének 
képességét is. 
 A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt 
érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 
szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók 
személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori 
sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs 
képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az 
alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú 
területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi 
kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább 
éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 
  
A képzőművészeti ág sajátosságai:  
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, tapasztalati 

módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a 
cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely elősegíti a 
tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a 
problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 
médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 
feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás, 
szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a 
kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 
korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
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1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 
érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítása mellett a látás 
kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A 
tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó és környezetalakító tevékenységek nemcsak a 
kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, 
érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára. 

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képzőművészeti 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 érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 
ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 
évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket 
és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képzőművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció 
megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit 
megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanuló 
életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 
2.2 A képzőművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 
Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az 
értékmegőrzés formáit. 
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képzőművészet műfaji sajátosságait.  
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező 
eszközök alkalmazására. 

 
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 
- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére 
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására 
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére 
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra 
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 
- tervezésre, konstruálásra 
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére 
- eszközhasználatra, anyagalakításra 
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására 
- tárgykészítésre, környezetformálásra 
- a kézműves tevékenységek gyakorlására 
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 
- a rendeltetés- a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére 
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására 
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére 
- a műelemzési eljárások alkalmazására. 
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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 improvizációs készséget. 
 
2.3 A képzés struktúrája 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10. évfolyam) 
 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak – festészet műhelygyakorlat  
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3–10 évfolyam) 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a 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 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 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2        

Kötelezően választható 
tantárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (2) (2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második 
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. Az előképző 
évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcsoportosítható. Az 
előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 
 
A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Festészet műhelygyakorlat 
 
A tanítási órák ideje: 45 perc 
 
 
2.4 A képzés tanszakai, tantárgyai 
 
Vizuális alapismeretek 
Az előképzősök komplex művészeti tantárgya 
 
Kötelező tantárgyak: 
 
Rajz- festés- mintázás 
Műhely előkészítő, műhelygyakorlat 
 
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai 
 Képzőművészet: 
   Festészet 
 
Szabadon választható tantárgyak 

Művészettörténet 
Népművészet 

 
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlat választható. 
 
A rajz – festés - mintázás tantárgy biztosíthatja a képzőművészeti alapozást. A műhely előkészítő 
foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. Műhelygyakorlat teszi lehetővé a 
képzőművészeti szakirányú tevékenységeket. A képzőművészet területén a helyi lehetőségektől függően a 
fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat.  
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A képzőművészet oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembe vétele mellett a tanuló 
más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, 
illetve azok központilag meghatározott kötelező tanítási óráin részt vehet. 
 
Értékelés 
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 tárgyak 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. 
 
 
2.5 A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
 
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú 
évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 
meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 
követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A vizsga tantárgyai: 
– rajz-festés-mintázás 
– műhelygyakorlat 
 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 
– művészettörténet, 
– népművészet 
 
A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és szóbeli 
vizsgarészekből áll. 
 
A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 
intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának 
utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
 
3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként 
– a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 



40 

 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett alapvizsga- 
vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás tantárgyból. A műhelygyakorlat 
vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani 
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső eredmény 
meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga-tantárgy 
vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
 
 
2.6 Vizuális alapismeretek – rajz – festés – mintázás 
 
A PROGRAM CÉLJA 
 
Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamán résztvevő tanulók számára a program a következő cél- és 
feladatrendszert határozza meg: 
- a látás és látványértelmező képesség fejlesztése, 
- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 
- a megjelenítő és kompozíciós képesség fejlesztése, 
- a vizuális gondolkodás képességének fejlesztése: 

 az elemzés, 

 az elvont gondolkodás, 

 a képi gondolkodás, 

 a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 
- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 
- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 
- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 
- az egyes festői és szobrászi technikák megismerése, alkalmazása, 
- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 
- a vizuális kifejező készség fejlesztése. 
 
 
KÖVETELMÉNYEK 
 
A tanulók az alapfok végén ismerje: 
- a rajz – festés – mintázás alapelemeit, 
- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 
- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 
- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában, 
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legyen képes: 
- a látványt értelmezni, 
- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 
- a síkban és térben alkotásokat létrehozni, 
- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 
 
A tanuló a továbbképző végén ismerje: 
- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 
- azok jel-, és jelentésrendszerét, 
- a sík és térábrázolás szabályrendszerét, 
- az ábrázoló geometria alapelemeit, 
- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 
- -   a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének     alapjait 
- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, 
- a művészettörténet nagy korszakait 
 
Legyen képes: 
- - a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő)    feldolgozására 
- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 
- a sík-, és térbeli művek létrehozására, 
- a konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 
- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására, 
- (tanári segítséggel), 
- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotómunkája során felhasználni. 
 
 
2.7  Rajz-festés-mintázás-tantárgy vizsgakövetelményei a rajz-festés-mintázás művészeti alapvizsga 

követelményei 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. 
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati 
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, 
szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről 
megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési, 
mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, 
anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy 
megoldások. 
 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a 
művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott eszközökkel 
(grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet: 
- természetes forma, 
- mesterséges forma, 
- forma és mozgás, 
- forma, tér, szerkezet. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
- képzőművészeti technikákban való jártasság, 
- kísérletező készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- kreativitás, 
- manuális készség. 
 
2.7.1 A rajz-festés-mintázás művészeti záróvizsga követelményei 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező 
készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti 
ismereteit, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti műfajokról, 
a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása 
mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi 
igényességét. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 
A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 
képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét (időterv, 
folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és színtervek, 
anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek…), a feladatra 
adott választ vagy válaszokat. 
 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, 
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 
intézménynek. 
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B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott (grafikai, 
festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 
- természetes formák, 
- mesterséges formák, 
- külső vagy belső tér, 
- térben megjelenő figura, 
- portré. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 
- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- képzőművészeti technikákban való jártasság, 
- kísérletező készség, 
- kreativitás,  
- manuális készség,  
- művészeti ismeretek, 
- esztétikai érzékenység, 
- tárgyalkotó készség, 
- a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 
 
2.8 Fokozatok – előképző, alapfok, továbbképző 
 
ELŐKÉPZŐ 
 
Az előképző célja 
Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit fejlesztő program 
beindítása, az általános vizuális alapismeretek elsajátítása és az ezekkel való célszerű tevékenységsorok 
munkafolyamatainak kialakítása a tanulókban. Annak az igénynek a kifejlesztése, mely az örömteli munkát és 
a környezetünkben fellelhető esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi. Fontos feladata a programnak, hogy 
célként tűzze ki a gyerekek és a tanárok közös tevékenységének, a tanári korrektúra elfogadásának igényét, 
az alkotó jellegű tevékenységek folyamatainak széles körű megismerését, vagyis az alkotásra nevelés 
folyamatának megalapozását. 
 
Az előképző feladatai 
- a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés, 
- az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás elsajátítása, 
- a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése és játékos módon 

való feldolgozása, 
- az alapvető formaelemzés gyakoroltatása, 
- a rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek mélyítése, 
- az arányok, a kompozíció, a tér és sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való alkotó-játékos munka 

kialakítása, 
- az önálló véleményalkotás, az önértékelés kialakítása, 
- az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek jártasságszintű elsajátítása,  
- az örömteli alkotómunkára való felkészítés. 
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ALAPFOK 
 
Az 1-2. évfolyam tanítási céljai 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a vizuális nyelvrendszer alapjait, 
- az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit, 
- az ábrázolási konvenciókat, 
- a művészettörténet néhány fontos (kezdeti) korszakát és e korszakokban alkalmazott alkotó 

módszereket. 
 
Feladatai 
Ismertesse meg  
- az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását, 
- a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét. 
Segítsen ismereteket szerezni 
- az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés) 
- összefüggéseiről és alkalmazásáról. 
Alakítsa ki a tanulókban 
- a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet, 
- az igényt az önálló alkotómunkára. 
 

 
TOVÁBBKÉPZŐ 
 
A továbbképző célja 
 
A korábbi években – illetve a műhelymunka során – elsajátított technikai és formai eszközök széles körű 
alkalmazása, az ezekben való jártasság elmélyítése a tanulók számára. 
A továbbképző évfolyamain a rajzi, színbeli, illetve sík- és térbeli tevékenységek széles körű alkalmazása, 
gyakorlása lehetőséget adhat a tanulóknak a teljesebb önkifejezés és a szakirányú továbbtanulásra. 
 
A továbbképző feladatai 
- az önálló alkotómunka elemeinek kialakítása, azok sokrétű használata, 
- a látványértelmezésében szerepet játszó tényezők tudatosítása, 
- a látás és látványértelmező képesség, a megjelenítő képesség, a kompozíciós készség, az elvont 

gondolkodás (absztrakció és elvonatkoztatás, redukáló képesség) és az elemző képesség fejlesztése, 
- jártasság kialakítása a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, valamint az anatómiai 

ismeretekben. 
- az egyes festői technikák megismertetése, alkalmazása, 
- a művészettörténet nagy korszakainak, s azok ismerete alapján levonható tapasztalásoknak, 

összevetéseknek tárgyilagos, elemző ismerete. 
 
Értékelési mód 
Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a minősítés javasolt. Ennek formái: 
 Kiválóan megfelelt, 
 jól megfelelt, 
 megfelelt, 
 nem felelt meg. 
A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotás- elemzéseknél, illetve a 
múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. 
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Az alapfok és továbbképző (1-10) évfolyamain a minősítés osztályzással történik (jeles, jó, közepes, 
elégséges, elégtelen). 
Tárgyi feltételek 
 
A csoport létszámának megfelelő: 
- jó megvilágítású (tetőablak, ablakfal – vagy mesterséges) rajzterem, műterem, melyben a takarítási 

feltételek és a víz bevezetése megoldott, 
- rajzbakok, padok, székek, paraván, 
- külön megvilágításhoz reflektorok, 
- rajztáblák (negyed-, ill. fél íves), drapériák, kézi- és egyéb modellek (gipsztest részletek, tárgyak, 

termések…), 
- modellcsontváz, koponya, 
- dobogók, posztamensek, festőállvány (legalább egy), 
- diavetítő, videó lejátszó, vetítő vászon, írásvetítő, fénymásoló, mobilizálható installációs rendszer 
 
2.8.1 Műhelymunka 

 
MŰHELYMUNKA AZ ALAPFOK ÉVFOLYAMAIN 
 
A műhelyprogram célja 
 
Az előkészítő szakasz vizuális alapismereteire, az alapfok rajz-festés-mintázás műveltséganyagára építve 
olyan műhelygyakorlat kialakítása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, 
jártasságokat, képességeket, és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a tárgyalkotásra, 
környezetalakításra. 
 
A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve olyan tárgyformáló 
tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező képzelet, esztétikai érzék,a manuális és 
tárgyalkotó készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és művészi képesség. 
 
A műhelyprogram feladatai 
 
Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok 
megvalósulását. 
A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót: 
- A választott műhelytevékenység anyagaival, eszközeivel 
- a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal,   
- a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelemmel, 
- a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel. 
 
Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz meghatározott célú és 
funkciójú tárgyak készítésére. 
 
A műhelymunka módszerei 
 
Az alkotóképesség kialakítása a személyiségfejlesztés napjaink pedagógiájának kiemelt feladata. 
 
A gyermekek alkotóképessége, életkori sajátosságainál fogva legjobban a játékos tevékenységgel alakítható. 
A képzés során olyan ismereteket kell adni, amelyet a későbbi élethelyzetekben aktivizálni tud, olyan 
magatartásformát kell kialakítani, hogy ki tudja hozni magából hozni magából azokat az értékeket, amire 
szükség van. 
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Műhelyválasztás 
 
Az alapfok végén első és második évfolyamon a tanuló az intézmény lehetőségeihez mérten a tanszak 
tananyagával ismerkedhet meg a műhely előkészítő során. 
A műhely előkészítő után választhat a tanuló tanszakot. 
A választott műhelygyakorlat tanításának célja, hogy az alapfokú képzőművészeti művészetoktatási intézmény 
tantárgyinak (rajz-festés-mintázás, művészettörténet) műveltséganyagával közösen fejlessze: 
- a vizuális alkotóképességeket, 
- a kézügyességet, 
- az esztétikai érzékenységet, 
- a véleményalkotó, problémamegoldó képességeket. 
 
A műhelygyakorlat célja: 
- a tapasztalásra épülő készség és képességfejlesztés, 
- életkori sajátosságokat figyelembe vevő tehetséggondozás,  
- ismerjék a választott műhely elméleti és gyakorlati tudnivalóit, 
- legyenek képesek tervezésre, kivitelezésre. 
 
2.9 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 
A program célja, feladatai 
 
A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: 
- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei 
- a színtan egyes alapvető problémáit, s azok alkalmazását a festészetben,a szín és fény -- alapvető 

összefüggéseit, 
- a sík és a szín látványában és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 
- a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 
- a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 
 
A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló: 
- sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 
- szerezzen ismeretet a festészet, mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és történetéről. 
 
A tanuló legyen képes: 
- festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni, 
- önálló alkotásokat készíteni. 
 
Követelmények 
 
A tanuló az alapfok végén ismerje: 
- a hagyományos festészeti technikákat, 
- a technikák alkalmazásának módozatait, 
- a festészet történetének nagy korszakait, 
- a festészeti technikák határeseteit (Pl: montázs, kollázs, manipulált fotó, festett síkplasztikák), 
- a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és visszaadó szerepét, 
 
Legyen képes: 
- a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 
- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 
- vázlatokat készíteni és azok után festményeket alkotni, 
- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 
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- a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika) alkotni, 
- véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 
 
A tanuló a továbbképző végén ismerje: 
- a festészet technikai eljárásait, 
- a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 
- a kompozíció törvényeit, 
- a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, 

computerfestészet), 
- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 
- a festészettörténet nagy alkotásait, 
- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 
- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, elemezhet, 
 
Legyen képes: 
- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására, 
- saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására (portfólió 

készítése), 
- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 
- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 
- vélemények szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 
 
Értékelési mód 
 
Az alapfok és továbbképző (1-10) évfolyamain az értékelés érdemjeggyel történik (jeles, jó, közepes, 
elégséges, elégtelen). 
A félévi, valamint az év végi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotás-elemzéseknél, illetve a 
múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. 
 
2.10 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 
2.10.1 A GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

– rajzi, tervezési feladat 50 perc 
– képtárgykészítés 130 perc 

 
2. A vizsga tartalma 
 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 
képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, 
esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó 
feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 
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A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a tanult 
festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 
- belső tér egy részletének feldolgozása, 
- külső tér egy részletének feldolgozása, 
- irodalmi mű illusztrációja, 
- emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 
- érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 
- figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 
- díszletterv. 
 
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 festészeti alkotás. 
A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló 
által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott színes kompozíció, amely 
lehet: 
- különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 
- a belső tér egy részletének ábrázolása,  
- portré vagy önarckép, 
- képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, stílustanulmány. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- rajzi, tervezői képesség, 
- képépítés, kompozíció, 
- kifejezőerő, hangulati hatás, 
- tartalomhoz illő technika megválasztása, 
- a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, kontrasztok, fény-

árnyék-szín összefüggései) szintje, 
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
- a kész munka összhatása. 
 
2.10.2 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc 
Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

– rajzi, tervezési feladat 60 perc 
– képtárgyalkotás 180 perc 

 
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 
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2. A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező, 
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, gondolati tartalomnak 
megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti 
technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 
 
2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 
alkotássorozat. 
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított nagyobb 
méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, amely lehet: 
- csendélet, 
- portré, 
- lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba…), 
- jelmezterv, 
- reklámtéma feldolgozása. 
 
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 készített festészeti alkotás. 
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, színes 
tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített festészeti alkotás, amely 
lehet: 
- természetes vagy mesterséges forma, 
- enteriőrbe elhelyezett figura, 
- saját fotó feldolgozása, 
- illusztráció, 
- elbeszélő képsorozat saját témára. 
 

2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
- a festészet anyagai, technikai eszközei, 
- festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 
- festészeti technikák és technológiák, 
- a festészet műfaji sajátosságai, 
- a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 
- a festőművészet stíluskorszakai, 
- a magyar festészet jeles képviselői, 
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
 

3. A vizsga értékelése 
 

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 
- a tervező és kivitelező képesség, 
- színtani ismeretekben való jártasság, 
- a kompozíció törvényeinek ismerete, 
- a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 
- eredetiség, egyediség, 
- a kész munka összhatása. 
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3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Helyiség: 

- jó megvilágítású műteremszerű, folyóvízzel ellátott nagyméretű helyiség 
Berendezések: 

- állványok, asztalok, bakok 
Szemléltető eszközök: 

- modellek, 
- csontváz 
- drapériák 

Olaj és egyéb festészeti eljárásokhoz szükséges: 
- szellőzés, takarítás biztosítása 

Technikai eszközök: 
- videó, 
- fényképezőgép, 
- reflektor (min. 2 db) 

Egyéb eszközök: 
- színes hátterek, 
- vágó eszközök, 
- festő eszközök 
 
 
 
2.11 SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 
2.11.1 MŰVÉSZETTÖRTÉNET - CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a rajz-festés-mintázás 
órákon, valamint 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 képessé az önálló, alkotó jellegű műelemzésre. 
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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, 
- 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 művészetábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 
- a legjellemzőbb kifejezőeszközöket és komponálásmódokat a műalkotásokban, 
- a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a látványokban, 
- alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét 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 elmosódását, 
- ismertesse a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit. 
 
Követelmények  
 
A tanuló az alapfok végén ismerje 
- az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét 

műalkotásokban, 
- a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb alkotóit, 

alkotásait. 
 

A tanuló tudjon 
- műalkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából, 
- eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 
- megismert stílusjegyeket az egyéni alkotómunkában felhasználni; az egyes művészettörténeti korokra 

jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával. 
 

A tanuló legyen képes 
- 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 és kölcsönhatásainak felismerésére, 
- a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 
- műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 
- a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 
 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 
- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb alkotások 

tükrében, 
- tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat, 
- értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és azok kölcsönhatásait. 
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A tanuló tudjon 
- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- alkotó módon használni megismert kifejezési eljárásokat és ábrázolási konvenciókat személyes élmények 

kifejezésére, 
- reálisan értékelni – önmaga és mások munkáját, eredményeit. 
 
A tanuló legyen képes 
- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
- ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 
- észlelni és megítélni esztétikai minőségeket tájban, épített környezetben és tárgyakban, 
- felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy- és környezetkultúra világából, 
- önállóan dönteni az alkotó munkában alkalmazandó technikák, anyagok és eszközök megválasztásában. 
A tanulónak alakuljon ki önálló, alkotószellemű műelemző készsége a vélemények ütköztetésével, a 
vitakészség fejlesztésével. 
 
 
2.11.1.1 A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 
A) A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 45 perc 
 
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 15 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. 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, az építészetről, a képzőművészeti ágakról – 
grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai 
törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 
 
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. 
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2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:  
 
- művészettörténeti alapfogalmak, 
- a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
- a művészet vizuális nyelve, 
- a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 
- a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
- a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
- az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
- 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 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. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
- analizáló és szintetizáló készség, 
- összehasonlító készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- műelemző készség, 
- műfaj- és stílusismeret, 
- műtárgyismeret, 
- fogalomismeret. 
 
3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
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B) A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 60 perc 
 
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Művészettörténet max. 20 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. 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. 
 
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 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. 
 
2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
 
- primitív művészet egykor és ma, 
- népművészet, városi folklór, 
- naiv művészet, 
- az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
- hiedelemvilág és művészet, 
- vallás és művészet, 
- ideológiák és művészet, 
- hivatalos művészet és az avantgárd, 
- művészet és kommunikáció,  
- kortárs művészet. 
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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. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
- analizáló és szintetizáló készség, 
- összehasonlító készség, 
- tervező, feladatmegoldó készség, 
- műelemző készség, 
- műfaj- és stílusismeret, 
- műtárgyismeret, 
- fogalomismeret. 
 
3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 
 
 
2.11.2 NÉPMŰVÉSZET - CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
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 feladata 
- a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, 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 (gyűjtés személyektől, 

szakirodalomból, múzeum-, illetve tájházlátogatások…), 
- értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és ítélőképesség 

mélyítése. 
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Követelmények 
 
A tanuló a program végén ismerje 
- 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. 
 
A tanuló 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. 
 
2.11.3 A NÉPMŰVÉSZETI TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
A) A NÉPMŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Népművészet max. 45 perc 
 
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Népművészet max. 15 perc 
 
2. A vizsga tartalma 
 
2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 
 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető legyen a 
tanuló néprajzi ismerete: népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos 
tárgyalkotásról megszerzett tudása. 
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 elké-szíteni, 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 népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett ismerete. 
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2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 
 
- a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, 
- a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 
- a népköltészet ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések, mondókák…), 
- népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 
- népi hitvilág, világkép, 
- gyermekjátékok, 
- természetharmonikus életmód, földművelés, állattartás, 
- közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek,  
- népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 
- hagyományos tárgyalkotás. 
 
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 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, 
- ismeri fel az összefüggéseket. 
 
3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, értelmező készség, 
- összehasonlító, összegző készség, 
- feladatmegoldó készség, 
- tárgyismeret, 
- helyes fogalomhasználat, 
- tárgyelemző készség. 
 
3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
 
B) A NÉPMŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 
1. A vizsga részei 
 
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Népművészet max. 60 perc 
 
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Népművészet max. 20 perc 
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2. A vizsga tartalma 
 
2.1. 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 tárgyalkotásról (vessző-, sás-, gyékény-, 
szalma-, csuhé-, fa- és bőrmunkák, népi kerámiák, textilek, viseletek) megszerzett tudása. 
 
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. 

 
2.2. 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, 
- vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar népi kultúrában, 
- a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 
- a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 
- bőr- és szűcsmunkák, 
- mézesbábosság, tojásfestés, 
- szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
- a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 
- a népi kultúra táji tagolódása, 
- a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, 
- a népművészet továbbélése, hagyományápolás. 
 
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, textil és népi kerámia 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. 
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3. A vizsga értékelése 
 
3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- megfigyelő, értelmező készség, 
- összehasonlító, összegző készség, 
- feladatmegoldó készség, 
- tárgyismeret, 
- fogalomismeret, 
- tárgyelemző készség. 
 
3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 

 

 
Értékelési mód 
 
Mindkét tantárgynál a tanulók minősítése osztályzattal történik félévkor és év végén is. 
 
Tárgyi feltételek 
- Elsötétíthető tanterem, 
- Diavetítők, 
- Írásvetítők, 
- Videomagnó, televízió, 
- CD lejátszó, 
- Szakkönyvek, folyóiratok 
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III. ZENEMŰVÉSZET- BILLENTYŰS TANSZAK 
 
3.1 ZONGORA 
 
Főtárgy: zongora 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc 
„B” tagozaton minimum 2x45 perc 

 
Kötelező tárgy:  szolfézs minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 
Választható tárgy: kamarazene, kórus  
- A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
- „A” és „B” tagozat 
- A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő 
- Választható tárgy:  

 az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

 „B” tagozaton  
o elmélet: minimum 1x45 perc 
o gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 
o minimum 1x30 perc (egyéni) 

 Hangszeres előkészítő: 
o egyéni: 2x30 perc 
o csoportos: 2x45 perc 

 Kamarazene: 
o minimum 1x45 perc 

 
 
3.2 A ZONGORATANÍTÁS SZAKIRÁNYÚ FELADATAI 
 

Ismertesse meg a növendékekkel 
- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

hangolás), akusztikai sajátosságait, 
- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 
- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
 

Alakítson ki 
- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 
- megfelelő kéztartást, 
- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- és 

fölétevését), 
- a differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
 

Tegye képessé a növendéket arra, hogy 
- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 
- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, 

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

- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (pl. prolongációs, tompító), 
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- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben gazdagon 
megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 
 
Fejlessze a növendék 
- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának 

igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 
- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 
- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 
 
 
3.2.1 Előképző évfolyamok 
 
1. évfolyam 
 
Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot és az 

alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára alapozva kell 
kialakítani. 

 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– a hangszer vázlatos megismerése, 
– tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.), 
– gyermekdalok tanulása, 
– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 
– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 
– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 
 
Hangszerkezelés és technika: 
– készségfejlesztő játékok, 
– a non legato, legato játék alapjai, 
– a kézfüggetlenítés előkészítése, 
– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 
– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 
– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
 
Ajánlott tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 
Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 
Papp L.: Zongora ABC 
 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 
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2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.), 
– gyermekdalok tanulása, 
– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 
– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 
– elemi szintű kottaolvasás. 
 
Hangszerkezelés és technika: 
– készségfejlesztő játékok, 
– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 
– a kézfüggetlenítés előkészítése, 
– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 
– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 
– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 
 
Ajánlott tananyag 
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 
Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 
Papp L.: Zongora ABC 
Lakos Á.: Zongoraiskola 
 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes 

változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 
Kottaolvasás kezdő szinten. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga  
- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 
 
 
3.2.2 Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 
figyelembevételével készült. 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 
– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése (kérdés-felelet), 
– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 
– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 
– pentachord, pentaton, 
– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 
– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 
– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 
– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 
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– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 
– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 
– tájékozottság a magyar gyermek- és népdalokban (sorszerkezet), 
– a klasszikus zenei stílus alapjai, 
– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 
– formálás: indítás-lezárás. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– helyes ülésmód, 
– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 
– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 
– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  
– az ujjalátevés előkészítése, 
– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 
– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 
 
Ajánlott tananyag 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)  
- Bartók: Mikrokozmosz I. 
- Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
- Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 
- Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 
- Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
- Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB) 
- Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
- Papp L.: Zongora ABC 
- Papp L.: 27 kis zongoradarab  
- Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné) 
- Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
- Teőke M.: Válogatott etűdök I. 
- Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 
- Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé 

Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 
- Majkapar: Első lépések 
- Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 
- Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 
- Weiner: 3 kis négykezes darab 
 
Követelmény 
Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 
A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 
Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 
A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás kialakítása. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három mű kotta nélkül.  
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2. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– az előzőekben tanultak ismétlése, 
– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 
– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 
– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 
– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két- és háromtagú forma), 
– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 
– lapról játék egy szólamban, 
– jelek, idegen kifejezések ismerete. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 
– dúr és moll skála, külön kézzel, 
– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás, hármashangzat-

felbontás, 
– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 
 
Ajánlott tananyag 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)  
- Bartók: Mikrokozmosz I. 
- Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
- Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 
- Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 
- Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
- Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB) 
- Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
- Papp L.: Zongora ABC 
- Papp L.: 27 kis zongoradarab  
- Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné) 
- Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
- Teöke M.: Válogatott etűdök I. 
- Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 
- Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé 

Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 
- Majkapar: Első lépések 
- Sári J.: Lépésről lépésre 
- Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 
- Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 
- Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 
- Weiner: 3 kis négykezes darab 
 
Követelmény: 
- Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, XX. 

századi művek. 
- A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
- A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú mű kotta nélkül.  
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3. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 
– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 
– hangnemi változások megfigyelése, 
– új metrumok (3/8, 6/8), 
– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 
– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 
– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 
– a zenei memória fejlesztése. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 
– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció előkészítése 
– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 
– az Alberti- és a keringőbasszus előkészítése, 
– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 
– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 
– négykezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék, 
– a hangerő megfelelő alkalmazása, 
– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  
 
Ajánlott tananyag 
- A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 
- J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
- J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
- J. S. Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 
- Bartók: Gyermekeknek I., III. 
- Bartók: Mikrokozmosz II. 
- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 
- Grecsanyinov: Gyermekalbum 
- Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
- Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 
- Könnyű szonatinák zongorára 
- Majkapar: Kis zongoradarabok 
- W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann Music, Budapest) 
- W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 
- Schumann: Jugend Album 
- Teőke M.: Válogatott etűdök III. 
- Weiner: 20 könnyű zongoradarab 
- Haydn: Deutsche Tänze 
- Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 
- Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 
- Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 
- Teöke M.: Találkozások a zongoránál 
 
Követelmény 
Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 
Felszabadult játszóapparátus. 
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Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus (triós 
forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– az előzőek ismétlése, bővítése, 
– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 
– a polifon hallás finomítása, 
– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 
– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 
 
Hangszerkezelés és technika: 
– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, repetíció, 
– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 
– Alberti- és keringő-basszus, 
– pedálhasználat (együttnyomott), 
– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 
– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék. 
 
Ajánlott tananyag 
- A szonatina mesterei I-II. (Csurka M, EMB) 
- J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
- Bartók: Gyermekeknek I-III. 
- Bartók: Mikrokozmosz II-III. 
- Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  
- Csajkovszkij: Jugend Album 
- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  
- Grecsanyinov: Gyermekalbum. 
- Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 
- Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
- Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
- Kodály: Gyermektáncok 
- Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)  
- Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)  
- Majkapar: Kis zongoradarabok  
- W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  
- Schubert: Táncok 
- Schumann: Jugend Album 
- Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 
- Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 
- Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB) 
- Muzsikáljunk együtt I-II. (Szávai – Veszprémi) 
- Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 
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Követelmény 
- Tudatos memorizálás. 
- Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, 
- klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 
- Önállóan megtanult művek. 
- A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
- A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 
- Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus szonatina tétel 

előadása. 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 
– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 
– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 
– rondóforma. 
 
Hangszerkezelés, és technika: 
– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 
– skálajáték 2-4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 
– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 
– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék. 
 
Ajánlott irodalom 
- A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 
- Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
- J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
- Bartók: Gyermekeknek III. 
- Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 
- Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 
- Csajkovszkij: Jugend Album 
- Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
- Könnyű szonatina album 
- Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 
- Scarlatti: Klavierbüchlein 
- Schubert: Táncok (EMB) 
- Repertoire 3. 
- Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 
- Bizet: Gyermekjátékok 
- Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
- Weiner: Lakodalmas 
  
Követelmény: 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek előadása az 
évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 
Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– variáció, invenció, 
– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés, 
– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 
 
Hangszerkezelés, és technika: 
– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 
– skálajáték, hármas- és négyeshangzat-futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól függően) 
– különböző billentésfajták ismerete, 
– zongorapedálok használata. 
 
Ajánlott tananyag 
- J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
- J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 
- Bartók: Gyermekeknek II-IV. 
- Bartók: Mikrokozmosz IV-V. 
- Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 
- Czerny-Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, EMB 

1957) 
- Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 
- Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
- Majkapar: Variációk 
- W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Mendelssohn: Gyermekdarabok 
- Scarlatti: Klavierbüchlein 
- Scarlatti: Szonáták 
- Schumann: Jugend Album 
- Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 
- Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters) 
- Meister für die Jugend (Peters) 
- Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 
 
Követelmény: 
Természetes hangszerkezelés. 
Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 
Zenei karakterek megoldása. 
Pedálok helyes használata. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 
– Egy klasszikus szonatina tétel, 
– Egy előadási darab. 
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3.2.3 Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 
– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 
– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8-os, 6/8-os ütemek, felütés, 
– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 
– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 
– a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 
– a formálási készség fejlesztése, 
– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 
– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 
– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 
– parlando játékmód, zenei deklamáció. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– a pódiumképesség megalapozása, 
– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 
– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és -megfordítás, 
– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 
– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 
– etűdök (klasszikus és modern). 
 
Ajánlott tananyag 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 
- Bartók: Mikrokozmosz I-II. 
- Bartók: Gyermekeknek I. 
- Borsody L.: Címkék 
- Bozay A.: Medáliák 
- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  
- Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 
- Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 
- Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 
- Kurtág Gy.: Játékok I-II. 
- Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 
- Papp L.: Első játékok a zongorán 
- Papp L.: Meseképek 
- Papp L.: Zongora ABC II. 
- Régi táncok gyermekeknek  
- Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 
- Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.) 
- Teőke M.: Találkozások a zongoránál 
- Teőke M: Barátom a zongora 
- Teőke M.: Válogatott etűdök II. 
- Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 
- Weiner: Magyar népi muzsika 
- Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Zeneműkiadó 1965.) 
- Sári J.: Lépésről lépésre 
- Szőnyi E.: Kis kamarazene 
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- Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 
- Weiner: Három kis négykezes darab 
- Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 
 
Követelmény: 
Folyamatos kottaolvasás. 
A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, kortárs 
(köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 
A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy karakterdarab, 
– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 
– Egy népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás. 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 
– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 
– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 
– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 
– a szonátaforma vázlatos ismerete, 
– új stílus: romantika, 
– a memória és az állóképesség fejlesztése, 
– parlando játék. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 
– éneklő legato fokozott igénnyel, 
– a pergő játék fejlesztése, 
– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 
– a repetíció előkészítése, ékesítések, 
– Alberti- és keringő-basszus, 
– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 
– etűd (klasszikus, modern), 
– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék ellenszólammal. 
 
Ajánlott tananyag 
- A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 
- Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
- Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 
- Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 
- Bartók: Gyermekeknek I-III. 
- Bartók: Mikrokozmosz II-III. 
- Csajkovszkij: Gyermekalbum 
- Grecsanyinov: Gyermekalbum  
- Grecsanyinov: Gyöngyszemek 
- Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 
- Kadosa P.: Népdalszvit 
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- Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 
- Könnyű szonatinák zongorára 
- Kis zongoradarabok 
- Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 
- Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 
- Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 
- Schumann: Jugend Album 
- Teőke M.: Válogatott etűdök 
- Weiner: 20 könnyű zongoradarab 
- Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 
- Beethoven: Deutsche Tänze 
- Diabelli: 6 szonatina 
- Diabelli: Könnyű négykezesek 
- Haydn: Deutsche Tänze 
- Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 
- Martin: École de Piano 
- Mozart: Kontratáncok 
- Mozart: 6 ländlerische Tänze 
- Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 
- Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 
- Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 
- Türk D. G.: 30 Tonstücke 
 
Követelmény: 
Zongorázás könnyed folyamatossággal. 
A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 
Önállóan megtanult darabok. 
Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 
 
Év vég vizsga ajánlott anyaga  
– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 
– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina-tétel, 
– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 
A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 
Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 
Rondóforma, polifon művek. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– skálajáték 2-4 oktávon, kromatikus skála, hármas- és négyeshangzat-felbontás és fordításai, akkord, 

futam, 
– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 
– a pedál differenciált alkalmazása. 
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Ajánlott tananyag 
- A szonatina mesterei I-II. (Csurka M. EMB) 
- J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
- Bartók: Gyermekeknek I-II. 
- Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 
- Bartók: 10 könnyű zongoradarab 
- Beethoven: Leichte Klavierstücke 
- Csajkovszkij: Jugend Album 
- Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 
- Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 
- Grecsanyinov: Gyermekalbum 
- Hacsaturján: Gyermekalbum I-II. 
- Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 
- Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 
- Könnyű szonatinák zongorára  
- Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
- Majkapar: Kis zongoradarabok  
- Mozart: Salzburger Tanzbüchlein 
- Prokofjev: Kindermusik 
- Schubert: Táncok 
- Schumann: Jugend Album 
- Soproni J.: Jegyzetlapok I-IV. (EMB) 
- Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.) 
- Teőke M.: Válogatott etűdök 
- Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c 
- Durkó Zs.: Gyermekzene 
- Kocsár-művek (15 kis zongoradarab) 
- Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 
- Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)  
- Diabelli: Négykezes szonatinák 
- Dvořák: Második szláv tánc 
- Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 
- Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 
- Romantikus zongorazene négy kézre. 
 
Követelmény 
Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 
Bach- vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz jellegű 

művek. 
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 
 
Év vég vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach-mű), 
– Egy szonatina-tétel, 
– Egy könnyű romantikus darab, 
– Egy XX. századi mű. 
 
 
 
 



73 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek: 
– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 
– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 
– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés, 
– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 
– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 
– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 
– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően), tremolo, 
– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 
 
Ajánlott tananyag 
- A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 
- A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 
- Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 
- J. S. Bach: Kis fúgák 
- Bartók: Gyermekeknek III-IV. 
- Bartók: Mikrokozmosz IV-V 
- Chopin Mazurkák 
- Couperin: 12 zongoradarab 
- Czerny: Etűdök op. 821 
- Czerny – Bertini: Etűdök 
- Debussy: A kis néger 
- Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Mendelssohn: Gyermekdarabok 
- Mozart: 6 bécsi szonáta 
- Scarlatti: Szonáták 
- Schubert: Táncok (EMB) 
- Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 
- Ravel: Lúdanyó meséi 
- Ravel: A Szép és a Szörny 
- Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 
- Weiner: Lakodalmas 
 

Követelmény 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 
Bach- vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. századi 
(kortárs és Bartók) mű. 
A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 
Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 
 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű (J. S. Bach-mű), 
– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 
– Egy romantikus mű, 
– Egy XX. századi mű. 
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6. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 
– Új stílus: az impresszionizmus, 
– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés. 
 
Hangszerkezelés, technika 
– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 
– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 
– Az agogika önálló alkalmazása, 
– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 
 
Legyen képes: 
– Hajlékony dallamformálásra, 
– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 
– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 
– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 
– Önálló tanulására. 
 
Ajánlott tananyag 
- J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 
- J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 
- Bartók: Gyermekeknek IV. 
- Bartók: Mikrokozmosz IV-VI. 
- Chopin: Mazurkák 
- Chopin: Keringők 
- Czerny – Bertini: Etűdök zongorára  
- Czerny: A kézügyesség iskolája I. 
- Hacsaturján: Gyermek album 
- Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 
- Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 
- Mozart: 6 bécsi szonatina 
- Majkapar: Variációk 
- Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 
- Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 
- Debussy: Children's Corner (6056) 
- Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 
- First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 
- Sonatinen I-II. (A. Kemenes) 
- Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 
- Chr. Bach: Duetti 
- Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 
- Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 
- Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 
- Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 
- Követelmény 
- Kottahű zongorázásra való törekvés, 
- Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 
- A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
- A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 
 



75 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 
– Egy romantikus darab, 
– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 
 
3.3 Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat, 

hangolás, rezonáns szekrény), 
– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 
– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális utasításokra (pl. una 

corda, prol. ped.), 
– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 
 
Legyen képes 
– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 
– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 
– tudatos, önálló gyakorlásra,  
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 
használni,  

– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 
– a zenei karakterek megvalósítására, 
– a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 
– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag 

változatos és kifejező előadására, 
– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 
 
Rendelkezzék 
– biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 
– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 
– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 
 
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló ismerje 
– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  
 
Legyen képes 
– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások (pl. una corda, 

prol. ped.), értelmezésére és használatára 
– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 
– tudatos, önálló gyakorlásra 
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 
a zenei anyaghoz alkalmazni,  

 
Rendelkezzék 
– biztos zenei memóriával és technikai tudással 
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3.3.1 Művészeti alapvizsga követelmények 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
„A” tagozat 
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium (EMB 

1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), 
Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15 könnyű 
szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, 
(Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény (EMB 14412) 
nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 
álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), 
Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció IV/97 
Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 nehézségi szintjén. 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
- Négy különböző stílusú darab: 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel; J. S. Bach: 18 kis prelúdium (EMB 

1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén. 
– Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. XVI/12, 

(Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bécsi szonatina 
(EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, nehézségi szintjén. 
– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V. 128, 

Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén. 
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 
A vizsga értékelése 
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test- és kéztartás, 
– hangminőség, billentés, 
– pedálhasználat, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
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– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 
 
3.3.2 Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 
– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 
– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 
– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 
– A teraszos dinamika megoldása. 
 
Ajánlott tananyag 
- Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 
- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 
- Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 
- Cimarosa: Szonáták 
- Mozart: Rondo D-dúr K. 485 
- Beethoven: Hat bagatell op. 126 
- Beethoven: Écossaises 
- Schubert: Ländle 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Schumann: Kinderszenen 
- Chopin: Mazurkák 
- Smetana: Zongoradarabok. 1 
- Csajkovszkij: Évszakok 
- Grieg: Norwegische Tänze 
- Debussy: Children's Corner 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók: Gyermekeknek I-IV. 
- Bartók: Mikrokozmosz V-VI 
- Bartók: Szonatina 
- Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
- Kodály: Hét zongoradarab 
- Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
- Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
- Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény) 
- Bizet: Gyermekjátékok 
- Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
- Debussy: Kis szvit 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
 
Követelmény 
Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 
A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 
A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 
Év végi vizsga ajánlott anyaga:  
– Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 
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8. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
– A barokk szvit ismerete, 
– A díszítések stílushű alkalmazása, 
– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 
– A polifon hallás fejlesztése, 
 
Hangszerkezelés, technika fejlesztése 
– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 
– A gyorsaság fejlesztése, 
– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 
– A szabad trilla játék kialakítása. 
 
Ajánlott tananyag 
- Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 
- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Händel: Suiten (Peters) 
- Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
- Cimarosa: Szonáták 
- Mozart: Rondo D-dúr K. 485 
- Beethoven: Hat bagatell op. 126 
- Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
- Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Schumann: Kinderszenen 
- Chopin: Keringők 
- Chopin: Mazurkák 
- Smetana: Zongoradarabok. 1 
- Csajkovszkij: Évszakok 
- Grieg: Norwegische Tänze 
- Debussy: 2 Arabesque (E-dúr, G-dúr) 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók: Gyermekeknek I-IV. 
- Bartók: Mikrokozmosz V-VI 
- Kodály: Hét zongoradarab 
- Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
- Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény) 
- Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 
- Debussy: Kis szvit 
- Grieg: Peer Gynt szvit 
 
Követelmény 
A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 
Alkalmazása a zenei stílusokban. 
Zenei karakterek megvalósítása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga:  
– Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 
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9. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 
– A XX. századi notáció ismerete. 
 
Hangszerkezelés, technika 
– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 
– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 
– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 
 
Ajánlott tananyag 
- Scarlatti: Szonáták 
- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek  
- Haydn: D-dúr és G-dúr zongoraverseny 
- Haydn: Szonáták 
- Beethoven: Szonáták 
- Schubert: Moments musicaux 
- Schumann: Kinderszenen op. 15 
- Chopin: Keringők 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Brahms: Keringők op. 39 
- Grieg-művek: Lírikus darabok 
- Debussy: PreludesI-II. 
- Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 
- Mikrokozmosz V-VI. 
- Bartók: Négy sirató ének 
- Kodály: 7 zongoradarab 
- Lutosławski: Bukoliki 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
- Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 
- Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 
- Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music) 
 
Követelmény  
Helyes pedálozás. 
A művek értelmes előadása. 
A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 
A helyes tempók alkalmazása. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 
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10. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 
– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 
– A romantikus szólamvezetés, 
– Parlando, rubato deklamációja, 
– Modális hangsorok ismerete. 
– A barokk szvit tételeket, 
– Modális hangsorokat. 
 
Ajánlott tananyag 
- J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Mozart: Szonáták 
- Beethoven: Szonáták 
- Schubert: Moments musicaux 
- Schumann: Novelletten op. 21 
- Chopin: Mazurkák 
- Chopin: Prelűdök 
- Liszt: Consolations 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Brahms: Keringők op. 39 
- Debussy: Preludes I-II. 
- Bartók: Mikrokozmosz V-VI. 
- Bartók: Kolindák I. 
- Kodály: 7 zongoradarab 
- Lutosławski: Bukoliki 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
- Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 
- Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 
 
Követelmény  
Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 
Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 
A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 
Stílushű előadása a műnek. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy előadási darab 
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3.3.3 Továbbképző évfolyam „B” tagozat 
 
Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya választásának 
lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük. 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 
– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 
– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 
– Zenei memória fejlesztése. 
 
Hangszerkezelés, technika 
– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 
– Skálajáték különféle módozatai, 
– A virtuóz technika alapozása. 
 
Ajánlott tananyag 
- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
- Beethoven: Hat bagatell op. 126 
- Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
- Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Schumann: Kinderszenen 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Chopin: Keringők 
- Smetana Zongoradarabok. 1 
- Csajkovszkij: Évszakok 
- Debussy: Children's Corner 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók: Mikrokozmosz V-VI 
- Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
- Kodály: Hét zongoradarab 
- Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
- Debussy: Kis szvit 
- Grieg: Peer Gynt szvit 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
 
Követelmény 
Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 
Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 
Differenciált pedál használat. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd 
– Egy barokk mű 
– Egy szonáta tétel 
– Egy szabadon választott mű 
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8. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek 
– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 
– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 
– Zenei memória fejlesztése. 
 
Hangszerkezelés fejlesztése 
– A „szép” halk játék technikai megoldása, 
– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 
– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 
 
Ajánlott tananyag 
- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
- Beethoven: Hat bagatell op. 126 
- Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
- Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 
- Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
- Schumann: Kinderszenen 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Chopin: Keringők 
- Smetana Zongoradarabok. 1 
- Csajkovszkij: Évszakok 
- Debussy: Children's Corner 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók: Mikrokozmosz V-VI 
- Bartók: Három rondó népi dallamokkal 
- Kodály: Hét zongoradarab 
- Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 
- Debussy: Kis szvit 
- Grieg: Peer Gynt szvit 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
 
Követelmény 
Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 
Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 
A polifon hallás érzékenysége. 
A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 
A kontrollált gyakorlás igénye. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
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9. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek és hangszerkezelés, technika 
– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 
– Játszott művek elemzése, 
– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 
– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 
 
Ajánlott tananyag 
- Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 
- J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
- Mozart: Szonáták 
- Beethoven: Szonáta 
- Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
- Schubert: Impromtus 
- Schumann: Kinderszenen 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Chopin: Keringők 
- Chopin: Mazurkák1 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók:Mikrokozmosz -V-VI 
- Bartók: Tizennégy bagatell 
- Bartók: Három csíkmegyei népdal 
- Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
- Grieg: Peer Gynt szvit 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
 
Követelmény 
Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 
Tudatos, és érzékeny pedál használata. 
Biztonságos technikai tudás. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
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10. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok, ismeretek, hangszerkezelés, technika 
– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 
– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 
– Virtuóz technikai fejlesztés. 
 
Ajánlott tananyag 
- Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 
- J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 
- J. S. Bach: Francia szvitek 
- Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 
- Mozart: Szonáták 
- Beethoven: Szonáta 
- Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 
- Schubert: Impromtus 
- Schumann: Kinderszenen 
- Liszt: Etűdök (Zempléni) 
- Chopin: Keringők 
- Chopin: Mazurkák1 
- Dohnányi: Induló 
- Bartók: Mikrokozmosz -V-VI 
- Bartók: Tizennégy bagatell 
- Bartók: Három csíkmegyei népdal 
- Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 
- Grieg: Peer Gynt szvit 
- Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 
 
Követelmény 
Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 
Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek előadásához. 
 
Év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy etűd, 
– Egy barokk mű, 
– Egy szonáta tétel, 
– Egy szabadon választott mű. 
 
3.4 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
A tanuló ismerje 
– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter, 

Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 
– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára vonatkozó 

speciális utasításokra. 
 
Legyen képes 
– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 
– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 
a zenei anyaghoz alkalmazni, 
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– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 
– a zongorapedálok tudatos használatára, 
– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 
 
Rendelkezzék 
– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 
– az együttzenélés igényével. 
– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 
– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 
– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján – adott 
esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 
 
3.4.1 A művészeti záróvizsga követelményei 
 
Művészeti záróvizsga részei 
A vizsga gyakorlati részből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Zongora főtárgy 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 erc 
 
A vizsga tartalma 
 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció; Händel: 

Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 
kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonáta-tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. 
Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül (EMB 7354) 
14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi szintjén. 
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit-tétel; J. S. Bach: h-moll háromszólamú 

invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr 
szonáta K.453. nehézségi szintjén. 

– Egy klasszikus szonáta-tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C-dúr szonáta KV. 309 
(EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Liszt-Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz nehézségi 
szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc bolgár ritmusban, 
Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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3.4.2 A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 
 
Zongora 
- megfelelés az előírt követelményeknek 
- technikai felkészültség 
- helyes test- és kéztartás 
- hangminőség, billentés 
- pedálhasználat 
- hangszerkezelés 
- artikulációk és díszítések alkalmazása 
- helyes ritmus és tempó 
- előadásmód 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása 
- memória 
- alkalmazkodóképesség, állóképesség 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
- Jó minőségű zongora vagy pianínó.  
- 2 darab változtatható magasságú zongoraszék, 2 darab különböző magasságú zsámoly. 
- Metronóm. 
 
Szolfézs - a szolfézstanítás szakirányú feladatai 
A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, 
amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. 
 
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 
- az általános zenei képességek fejlesztését és 
- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 
- Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a növendéket a zene megszólaltatásának és 

befogadásának örömével. 
 
A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 
- a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása, 

nemzeti identitástudatának megalapozása, 
- átfogó zenei műveltség kialakítása, 
- a hangszertanulás segítése, 
- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 
- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése ( mind befogadásban, mind reprodukálásban ) 

az alábbi területeken: 
- ritmus-metrum, 
- tiszta intonáció 
- tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
- dallamhallás, 
- többszólamúság-harmóniaazonosítás,  
- zenei olvasás-írás, 
- zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika),  
- zenei memória, 
- rögtönzés, 
- zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 
- a zenei pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra. 
A szolfézstanítás – hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny 
muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 
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Követelmények - általános követelmények 
 
Rendelkezzék a növendék 
- olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 
- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak a zene 

stílushű megszólaltatásához, 
- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség-készség 

szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság (J), ismeret-repertoárral (I). 
 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
 
Hangszeres tanszakok és szolfézskötelező tárgy „a” tagozat 
- Ismerje a növendék a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon 

tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 
- Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus, 

egyszerűbb átkötések (K). 
- Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 
- Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 
- Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 
- Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4 b-ig (K). 
- Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 
- Tudja a dúr és moll hangsorokat 7#, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális 

hangsorokat (J-I). 
- Tudja megállapítani a hangnemeket – hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 
 
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 
- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 
- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről is azonosítani (J). 
- Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és a moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-hangzat 

felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret szinten.) 
- Legyen képes ezeket hallás után felismerni, a kottaképről azonosítani (K). 
- Ismerje a mollbeli VII: fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 
- Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres anyagához 

kapcsolódóan is. ()J-I. 
- Ismerje a funkciós vonzást (I). 
- Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I). 
- Tudjon lejegyezni: 
- rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 
- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 
- Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 
- Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 
- a magyar népzene stílusjegyeit, 
- a periódus fogalmát, 
- a kis formákat, 
- a triós formákat, 
- a szonátaformát, 
- a rondót, 
- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 



88 

 

- Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 
műfajok ismeretével (J-I). Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus 
és XX: századi zenét. 

- Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 
 

Zenei anyag - Tudjon 
- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 
- 20 műzenei szemelvényt ( ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadásban megszólaltatni 

a következő zenetörténeti korokból arányosan: 
- középkor, 
- reneszánsz, 
- barokk, 
- klasszika, 
- romantika, 
- XX. század. 
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből). 
 

3.4.3 Hangszeres tanszakok „b” tagozat 
 
„Hosszú” tanszakok 
- (Az „A” tagozat követelményein felül. A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához ). 
- Tudjon a növendék 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, 

szöveggel előadni, 
- Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 
- Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor). 
- Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 
- Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a 

dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, 
oldással. 

- Ismerje meg a fentieket együtthangzásban hallás után és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján. 
- Tudja ábécés nevekkel énekelni 4#, 4b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 
- Tudjon lejegyezni 
- hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5 

meghallgatás alapján, 
- kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8 meghallgatás 

alapján. 
- Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 
- Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 
- Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 
- Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 
- Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 
- Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket. 
- Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 
 

„Rövid” tanszakok 
- Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 
- Tudjon lejegyezni 
- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5 meghallgatás 

alapján, 
- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás alapján. 
- Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 
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Javasolt értékelési mód 
- A tanár az egész tanévben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos 

foglalkozáson minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmakként érdemjegyekkel. 
- Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat 

reálisan értékelni. 
- Tudják, mely területeken sikeresek, vagy esetleg elmaradásuk, pótolnivalójuk van. Kapjanak ehhez 

differenciált segítséget egyéni feladatokban is. 
- Így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. 
- A tanulók lehetőség szerint havonta kapjanak érdemjegyet munkájukra és szorgalmukra az ellenőrző 

könyv megfelelő rovatába. 
- A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók 

tudásszintjéről. 
- A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. 

Szerepeljen benne feladatsor, mind a készségszintek mérésére, mind az elméleti tudás számonkérésére. 
- Az év végi felmérést az utolsó órák egyikén – vagy kisebb részletekben több órán – írják meg a tanulók. 
- Ezt követheti „A” tagozaton az év végi összefoglaló óra, a „B” tagozaton az  év végi vizsga. 
- Az eredmény tükrözze a növendék 

 képességeihez mért tudását, fejlődését, 

 készség-, jártasság-, ismereti szintjét, 

 kreativitását, 

 kapcsolatát a zenével, 

 az évközi munkáját az órákon – a felmérések eredményét. 
- A szorgalomjegy tartalmazza – vagy jelezze – a növendékek érdeklődését, igyekezetét, tudásvágyát, 

szorgalmát, vagy jelezze. hogy szorgalmában kívánnivalók vannak. 
 
Tárgyi feltételek 
Előképző 
- Esztétikus, világos tanterem, megfelelő nagyságú hely a mozgás- és játékprogramokhoz. 
- Zongora vagy pianínó (rendszeresen hangolva), vagy digitális zongora. 
- Munkapadok vagy asztalok székekkel – a gyermek életkorának megfelelő méretben. 
- Sima és ötvonalas (nyitható) tábla, a szükséges eszközökkel. 
- Mágneses tábla. 
- Ritmus- és dallamkirakók. 
- Szemléltető és manipulációs eszközök a tanári és tanulói munkához. 

Kották, tankönyvek, könyvek: tanári példányok és órán használható példányok. 
- Fénymásolási lehetőség feladatlapok, szemléltető anyagok stb. készítéséhez. 
- Magnetofon – kétkazettás -, kazetták, mikrofon. 
- Lemezjátszó, hangfalak, hanglemezek. 
- TV- és video készülék, kamera (iskolai szinten 1db.) 
- Játékok: bábok, labda, kirakók stb. 
- Gyermek- és ütőhangszerek. 
- Metronom. 
 
Alapfok és továbbképző 
- Esztétikus, világos tanterem. 
- Zongora vagy pianínó (rendszeresen hangolva), vagy digitális zongora számítógépes csatlakozási 

lehetőséggel. 
- Munkapadok vagy asztalok székekkel. 
- Sima és ötvonalas (nyitható) tábla, a szükséges eszközökkel. 
- Ritmus- és dallamkirakók. 
- Szemléltető és manipulációs eszközök a tanári és tanulói munkához. 
- Ritmus- és dallamhangszerek. 
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- Kották, tankönyvek, könyvek: tanári példányok és órán használható példányok. 
- Partitúrák a zenehallgatási anyaghoz. 
- Diafilmek, videofelvételek a zenetörténeti anyaghoz és a társművészeti alkotások megismeréséhez. 
- Folyóiratok. 
- Fénymásolási lehetőség feladatlapok, szemléltető anyagok stb. készítéséhez. 
- Magnetofon – kétkazettás -, kazetták, mikrofon. 
- Lemezjátszó, hangfalak, hanglemezek. 
- TV- és video készülék, kamera (iskolai szinten 1db.) 
- Diavetítő, episzkóp. 
- Kotta- és lemeztár, kölcsönzési és zenehallgatási lehetőséggel. 
- Számítógép és oktatóprogramok (a növendékek egyéni gyakorlásához is). 
- Hangversenyterem zenei klubfoglalkozásokhoz, hangversenyek látogatásához. 
 
3.5 KÓRUS 
 
A kórus kötelezően választható, vagy választható tantárgy az iskola minden növendékének.  
 
A kórusfoglalkozás célja 
- A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és stílushű 

előadása. 
- A növendékek zenei és közösségi élményhez juttatása. 
- Közösségformáló ereje által hasson ez emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 
- Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a növendéket, 

hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti csoportjaiban. 
- A zeneiskolai és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 
 
A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 
- Ösztönözze a növendéket a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 
- Fejlessze a növendékek 
- hallását, 
- ritmusérzékét, 
- tempó- és dinamikai érzékenységét, 
- hangszínek iránti igényét, 
- kottaolvasási készségét, 
- zenei memóriáját, 
- zenei ízlését, 
- stílusérzékét, 
- formaérzékét, 
- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 
- Ismertesse meg a kórustagokat 
- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 
- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 
- Tudatosítsa a növendékekben az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 
 
Követelmények 
- Követelmények a program elvégzése után 
- A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 
- Tudjon 

 fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

 „vezénylésre” énekelni. 

 A növendék ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 
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 Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

 Tudja 

 helyes légzéstechnikával, 

 tiszta intonációval, 

 pontos ritmusban, 

 érthető szövegmondással, 

 helyes tempó- és dinamikai választással, 

 művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 

 Rendelkezzék 

 jó kottaolvasási készséggel, 

 zenei memóriával. 
- Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 
 
Tárgyi feltételek 
- Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas tanterem, jó minőségű, 

jól hangolt zongorával. 
- Ötvonalas tábla. 
- Zárható szekrény. 
- Felvételek készítéséhez és lejátszásához magnó, video felvevő, lemezjátszó hangfallal. 
- Metronóm, hangvilla, kottaállvány. 
- Kottaállomány: a repertoáron lévő művek megfelelő példányszámban. 
- A létszámnak megfelelő téka. 
- Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha. 
- Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha. 
 
 
 
 
 
 


