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BEVEZETŐ

Szerte a világon tapasztalható az érdeklődés, törekvés, melynek célja a hagyományos
kultúrák megőrzése, védelme. A néptánc, népzene, népművészetek - általában a
hagyományos kultúrák fontos információt hordoznak a ma embere számára. Egyrészt
ellenpontot jelenthet (úgyis, mint választási lehetőséget) a könnyen befogadható
effektusokkal dolgozó multikultúrával szemben, másrészt természetközelsége,
természetessége, az örök emberi értékekhez való ragaszkodása révén része a
világkultúrának, illetve visszahat arra.
A tudományos kutatómunka - a néptánc, a népzene és általában a néphagyományok
területén, melynek kiemelkedő bázisává vált Magyarország -, a néptánc oktatásában az
elmúlt évtizedektől kezdve kiépült pedagógiai tapasztalatok és az ebből kialakult
módszerek jelentik azt az elméleti alapot, mely lehetővé teszi a néptánc oktatását az
alapfokú művészetoktatásban.
Reméljük, hogy mind a gyermekek, mind a szülők számára érdekes, választásra
érdemes lesz az iskola képzésének bővítése, és így a korábbi és az újabban induló
tanszakok továbbra is népszerűek lesznek, és jól szolgálják a diákok művészeti
nevelését.
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Az
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Az
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intézmény
intézmény
intézmény
intézmény

hivatalos neve:
székhelye:
OM azonosítója:
típusa:
alaptevékenysége:

Körtánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
102472
alapfokú művészetoktatási intézmény
alapfokú oktatás 8520
alapfokú művészetoktatás 852002
Az intézmény fenntartója:
LARTIS Környezetvédelmi és Művészeti Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság.
(Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30..)
Az alapítás éve:
1999
Az intézmény igazgatójának neve: Horváth Károly
Telephelyek:
1. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. (székhely)
2. Bagod, Kossuth u. 15.
3. Gellénháza, Varga G. u. 1.
4. Teskánd, Rákóczi u. 31.
5. Bak, Rózsa F. u. 37/a.
6. Alsónemesapáti, Kossuth u. 23.
7. Zalaegerszeg, Klapka Gy. U. 1/3.
8. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17/21.
9. Rédics, Vasút u. 2.
10. Lenti, Vörösmarty u. 30.
11. Lenti, Béke u. 71.
12. Lenti, Dózsa György u. 12.
13. Csonkahegyhát, Fő út 24.
14. Búcsúszentlászló, Széchenyi u. 4.
15. Zalaszentiván, Kinizsi Pál u. 2.

Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

1590 fő

Az intézmény tanszakai művészeti áganként:
 Táncművészet: néptánc, társastánc, moderntánc, klasszikus balett,
 Szín-és bábművészet: színjáték, bábjáték
 Képző-és iparművészet: szobrászat, festészet, bábkészítő, bőrműves,
fatárgykészítő,
fémműves,
kézművesség,
makett-és
papírtárgykészítő,
textilműves, tűzzománckészítő, grafika, média
 Zeneművészet: népzene; hegedű, brácsa, bőgő, furulya, gardon, citera, duda,
koboz, tambura, tekerő, népi ének
Társastánc, klasszikus balett, bábjáték, szobrászat, festészet, bábkészítő, bőrműves,
fatárgykészítő, fémműves, makett- és papírtárgy készítő, textilműves, tűzzománc
készítő, média tanszakok jelenleg szünetelnek.
A képzés 12 évfolyam, mely 2 előkészítő, 6 alapfok és 4 továbbképző évfolyamból áll.
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2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT, CÉLOK, FELADATOK
2.1 Küldetésnyilatkozat, pedagógiai hitvallás
Tanulóinknak egy életre szóló ajándékot, útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy
léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil tudás építhető. Ha válaszolni
akarunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a
tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintát követő gyereket
nevelni. Fel kell készíteni őket versenyekre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek átszövik
életünket, mindennapjainkat.
Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és
adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola
kapuján, akik önismeretük révén el tudják dönteni, hol kezdődnek és meddig terjednek
adottságaik és képességeik; hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai; hogyan
lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a kudarcok után felállni és újra kezdeni.
Tanulóinknak tizenkét év áll rendelkezésére, hogy képességeiket megismerjék,
érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak,
megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a világot, az abban zajló természeti és
társadalmi jelenségeket.
Fontos feladatunknak tekintjük a tudás értékének felismerését, megbecsülését. A
tudás az ismeretszerzés egyénre szabottan a végtelenségig bővíthető, megszerzése
elsősorban szorgalom és kitartás kérdése.
Mindenkit a képességeinek legmagasabb szintjének elérése irányába szeretnénk
elindítani, nem kell és nem is lehet mindenkinek azonos szinten tudnia, de mindenki
találja meg a helyét valahol a rendszerben, s valamiben érezze magát sikeresnek,
fontosnak.
Az iskola és a tradicionális hagyományaink, értékeink megóvása, továbbvitele
fontos feladatunk. Az évezredek alatt felhalmozódott kincseket eldobni bűn, meg kell
tartani, és mellé kell tenni az újakat.
Tovább kell vinni és ápolni a családi tradíciókat, a felelősségtudatot, az emberek, azaz
egymás tiszteletét, a szülőföld, a munka szeretetét és tiszteletét.
Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb
magatartást, toleranciát hirdetünk tanulóinknak.
Célunk az általános emberi együttműködési kultúra fejlesztése, egy nyitott,
demokratikusan, gyermekközpontúan működő iskolai világ kialakítása.
Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú, hagyományokat ápoló, de
korszerű tudást nyújtó gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek
megújulásra, önművelődésre, pozitív jövőkép megfogalmazására. Célhoz vezető úton
vállalunk alapozó feladatokat, biztosítva ezzel annak lehetőségét, hogy a továbbtanulás
során a személyiségük teljessé váljék.
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2.2 Az alapfokú művészoktatás célja
Célja a tánc, a zene, a dráma és a képzőművészet alapvető ismeretanyagának és
technikájának megismertetése.
Felkészíti a tehetséges tanulókat a művészeti pályára, illetve az amatőr művészeti életbe
való bekapcsolódásba.
Lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő kulturális műveltség
megszerzésére.
A választott szakon belül lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és
mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének,
cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének
fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra,
érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a
közösségi alkotótevékenység és a művészetek iránt, segíti a tanulók kreativitásának,
improvizációs készségének kibontakozását.
A 6-22 éves korosztály művészeti nevelése, tehetséggondozása a művészetoktatás
eszközeivel. A mozgáskultúra sokirányú fejlesztése olyan szintre, amely alkalmassá teszi
a tanulókat arra, hogy a későbbiekben olyan foglalkozásokban legyenek eredményesek,
amelyeknél fokozottabban van szükség a kiképzett fizikumra, ügyességre, szépérzékre.
A képzésről kikerülő hallgatók zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni a művészeti
életbe.
2.2.1.
Alapelvek, célok
 Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képzőés iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt
érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó
és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú
művészetoktatás követelménye és tantervi programja a speciális művészeti
készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet
meghatározó alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget
nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai intézményében
az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan
érvényesüljenek.
 A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető
tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási
intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös
alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai
programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet a helyi igények és célok
figyelembevételével fogalmazhatnak meg.
 Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a
hangsúly
a
követelmények
teljesítésével
történő
képességés
személyiségfejlesztésen van. A tantervi szabályozás rugalmassága révén
hozzájárul az integrált oktatás-nevelés megvalósításához, az esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez. A tananyag a
különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti,
valamint a szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához, a különböző
kompetenciák fejlesztéséhez. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és
kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és
képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként
kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
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A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek
követelményeire, a művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire,
a
művészeti
nevelés
tapasztalataira,
a
művészetpedagógiai
és
művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés
nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül.

2.2.2.
Az
alapfokú
művészeti
nevelés
szerepe
a
tanulók
személyiségfejlesztésében
o Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és
érzelmi nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális
hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex
befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a
tehetséggondozást segíti elő. A különböző művészeti területekkel összefüggő
gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a
tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a
kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés
érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
o A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus
lehetőségét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati
módját. A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a
művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési
formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és
iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben ötvöződnek.
o Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét,
megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség.
o A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs
képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények
alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a
művészetek területén az eredményesség összetevői.
o A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul
hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
o A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze
és fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit,
erősítse a közösséghez való kötődését.
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AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
l. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a
tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai
állóképességének,
ügyességének,
cselekvő
biztonságának,
ritmusérzékének,
hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra,
magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a
tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek
iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet
különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és
gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai
fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja
készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a
szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle
szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a
táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a
jelen
hagyományainak
és
táncművészeti
értékeinek
megismertetésével,
megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő
táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.
AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó
népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek sajátos
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok
megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az
egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és hangszeres népzene
anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség,
fogékonyság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer-és és
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei
tevékenység tudatosítására.
3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.
o Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés
lehetőséget ad népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi
hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség
közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a klasszikus zene és
népzene
egymást
gazdagító,
organikus
kapcsolatának
kiteljesítésére.
Képzésünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink
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o

o

o

o

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

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS
FUNKCIÓI
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, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak
a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a
gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való
megjelenítésének gyakorlatára.
2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti
tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja
a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A
képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe
veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve
gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és
továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően
fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek
jártasságot.
3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a
művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az
is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet
megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.
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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 képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat
gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba
ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a
tanulás alapját,
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült
foglalkozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni
látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás
képessége,
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a
népművészeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak
között,
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó,
egymásra épülő feladatsorokban, projektekben,
– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv,
bátorság,
lényeglátás,
szituativitás,
döntésképesség,
nézőpontváltás,
sorrendmódosítás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi
kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt,
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– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott
feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság
fejlesztése.
AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS
FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe
véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus
tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók
képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik
kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére
és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.
A konkrét szakmai célok az egyes tantárgyak anyagában találhatók.
A képzés lehetővé teszi mindkét területen:
 A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését
 Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik
felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására
 Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását
 Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök
színjátékban (bábjátékban) való alkalmazását
 Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs
bővítését
 Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások
által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését
A képzés lehetővé teszi a színművészet területén:
 Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt
 Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését,
alkalmazását differenciált feladatokban
 A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés
jellemzőinek megismerését
 A színjáték kulturális hagyományainak megismerését
 A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását
A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén:
 Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt;
 Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált
feladatokban;
 A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés
jellemzőinek megismerését
 A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;
 Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását.
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2.3. Az alapfokú néptánc képzés feladata
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák
közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában.
Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását,
kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége
tükröződik vissza az alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett
fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi
megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális
szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos
hagyományainkat.
A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás következett be,
középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során
alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban
történő megjelenítésére.
Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely
végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus
számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti
átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a
képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel,
képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás
kereteit, lehetőségét.
A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek
függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi
mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű
gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel
a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését
A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása
és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra
megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás
lehetséges eszközének értelmezése.
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén
Szakmai kompetenciák
- A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
- A hagyományos népi játékmód ismerete
- Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő
rendszerének értelmezéséhez
- A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
- A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
- Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az
életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
- A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák
gyakorlati alkalmazása
- A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a
társasági táncélet alkalmainak megismerése
- A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
- Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
- A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése
Személyes kompetenciák
- Az esztétikai érzék fejlesztése
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-

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása

Társas kompetenciák
- A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság
kialakítása
- A másság elfogadásának képessége
- Az önálló döntéshozatal képessége
- Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
- A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
- A szabálytudat kialakítása
- A csoportnorma kialakítása
- A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése
- A közösségi szemlélet kialakítása
- A környezet megóvásának fontossága
- Az egészséges életmód igénye
Módszerkompetenciák
- Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
- Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
- Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
- Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége
- A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
- A hatékony önálló tanulásra nevelés
- Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek
alkalmazása más környezetben is
- A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
A nevelő-oktató tevékenység során ismerkedjenek meg a tanulók:
- a hagyományos népi játékokkal,
- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusaival, táncrendjeivel,
- a mozgásanyag variációs lehetőségeivel,
- a táncokhoz kapcsolódó énekekkel, zenei kíséretekkel,
- a néptánctudomány sajátos megközelítési módjával,
- a folklórkutatás tárgyának, a néphagyományok helyével az egyetemes emberi
kultúrában,
- a társasági táncélet alkalmaival,
- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazataival és korszakaival,
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájával,
- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművével, s ezek elemzésén
keresztül a táncirodalom különböző stílusaival.
Alakuljon ki a tanulókban:
- a rendszeres munka természetes igénye,
- a megfelelő munkafegyelem,
- a munkájuk tudatos kontrollálása,
- az általános szemléletmód, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy
összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,
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- az esztétikai érzékre és a művészeti előadásmódra, a művészetek befogadására nyitott
attitűd,
- fogékonyság a múlt és a jelen értékeinek befogadására
Fejlessze a tanulók:
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 iránti érzékenységét, vizuális memóriáját, a 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
általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét:
- az évfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra.
Tegye nyitottá:
- a tanuló személyiségét a folklór iránt.
2.4. Az alapfokú társastánc képzés feladata
A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás
nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az
értékeket megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb
tudás megszerzésére, a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő
munkafegyelemre, az önkontroll alkalmazására.
Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók
képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során
a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok
történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A
szabadon választható tantárgyak előkészítik a társastáncok tanulását, megismertetik a
főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást biztosítanak a táncművészet más
ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett testképzés előkészíti a társastánc
tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel
ismerkedhetnek meg a tanulók.
A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást
segítik.
A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb
tudás megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden
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területén. Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti
ágának értő művelőjévé, közönségévé válik. A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen
a társastánc minél teljesebb megismertetésére, megszerettetésére, értékeinek
megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók személyiségének formálását.
Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati alkalmazására az
élet minden területén
Kiemelt kompetenciák a társastánc területén
Szakmai kompetenciák
- A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja
- A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése
- A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete
- A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése
- A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség,
koncentrálóképesség) fejlesztése
- A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása,
alkalmazása
- Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása
- A táncok történeti háttérének ismerete
- A historikus táncok ismerete
Személyes kompetenciák
- Az esztétikai érzék fejlesztése
- A tánc iránti szeretetet mélyítése
- Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása
- A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése
- Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése
- A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés
Társas kompetenciák
- A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés,
aktív szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak
kialakítása, gyakorlati alkalmazása
- A táncos partnerkapcsolat kialakítása
- Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés
- A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése
- A környezet megóvásának fontossága
- Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása
Módszerkompetenciák
- A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés
- A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló
gyakorlásra nevelés)
- Művészi önkifejezés fejlesztése
- Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával,
táncelemzéssel
- A
kiemelkedő
alkotók
megismerése
a
hazai
és
nemzetközi
társastáncmozgalomban
- Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása
- Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra
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Ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás
kapcsolatát a zenével, a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Alakítsa ki a tanulóban a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő
munkafegyelmet, az esztétikai érzéket, az önkontroll alkalmazását.
Fejlessze a tanuló fizikai állóképességét, tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét,
technikai tudását, koncentrálóképességét, tér- és formaérzékét, stílusérzékét, előadói
készségét.
Ösztönözze a tanulót
- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,
- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a
mindennapi életben és a társas érintkezésben,
- táncművészeti előadások látogatására,
- a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére.
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctanulás fejleszti, akaratát, ízlését,
állóképességét, mozgáskoordinációját, alkalmazkodóképességét, személyiségét.
2.5. Az alapfokú klasszikus balett képzés feladata
Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók
mozgásműveltségének
és
mozgáskultúrájának
sokirányú
fejlesztésére,
fizikai
állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának,
tér– és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra,
magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a
tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek
iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel.
Tanítása fiatal korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az
ízületek tágíthatóak.
A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi
társastánc, a társastánc és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan
kapcsolódnak a balett oktatáshoz, részben kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet
igénylő munkát. Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók ismereteit, közös
mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás
keretében, a különböző táncművészeti ágak megismertetésével lehetőséget teremtenek
a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség
megszerzésére.
Kiemelt kompetencia területek
a mozgáskultúra megalapozására és
fejlesztésére
Szakmai kompetenciák
Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját,
ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét,
rugalmasságát, hajlékonyságát, a különböző tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel
párhuzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a tér–, forma– és
stílusérzék, fantázia, előadói készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése
is szükséges
Személyes kompetenciák
Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció,
önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás,
lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki harmónia, magabiztos fellépés
Társas kompetenciák
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Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan
be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas táncolásban
Módszerkompetenciák
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony
gyakorlásra nevelése. A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése.
A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét,
alkalmazkodóképességét, a tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges
önfegyelmét, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét,
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondolkodás
szükségességének tudatát, a művészetek iránti nyitottságot, érzékenységet
Ismertesse meg a tanulóval mozgásszerveinek a funkcióját, a különböző
mozgásformák összekötését, a klasszikus balett lépésanyagát, a táncstílusok
sokféleségét, a különböző tánctechnikák mozgásformáit, a tánc történetét.
Fejlessze a tanuló technikai adottságait, mozgásemlékezetét, testi-lelki teherbírását,
tér- és formaérzékét, hallását, ritmusérzékét, koordinációs készségét, dinamikai
különbségek iránti érzékét, előadási készségét, a mozgás pontos zenei kivitelezését,
magabiztos fellépését.
Alakítsa ki a tanulóban a tánc iránti szeretetet, az interpretáláshoz szükséges
önfegyelmet, az önkontrollt és annak tudatos használatát, a rendszeres munka igényét,
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, a gondolkodás
szükségességének tudatát, a művészetek iránti nyitottságot.
Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására,
alkalmi eseményeken való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges
életmódra, külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére.
Adjon teret a tanuló fantáziájának kibontakozására, a kreativitás megnyilvánulására,
az improvizációs készség kibontására.
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját akaratát,
ízlését, személyiségét, alkalmazkodó képességét.
Irányítsa a tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az
amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.
2.6. Az alapfokú moderntánc képzés feladata
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó
tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal
rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás
megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és
érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel
rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel,
miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját
adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok
és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő
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oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat
megszervezése során
Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén
Szakmai kompetenciák
- A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése
- A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
- A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati
alkalmazása
- A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása
- Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése
- A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése
- Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori
sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően
- A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése és tudatos értelmezése
- A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása
Személyes kompetenciák
- Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése
- A zenei ízlésformálás
- A tudatos és rendszeres munkára nevelés
- Nyitottságra és művészi alázatra nevelés
- Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása
- A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének
kialakítása
- A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása
- A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása
Társas kompetenciák
- A csoport és a csoportnorma kialakítása
- A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme
- A szabálytudat kialakítása
- A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása
- A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése
- Az egészséges életmódra nevelés
- A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása
- A környezet megóvásának igénye
Módszerkompetenciák
- A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése
- A testtudat kialakítása
- A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének
kialakítása
- Az ok–okozati összefüggések megértése
- A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
- A tehetséggondozás és pályaorientáció
- Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek
alkalmazása más táncstílusokban és élethelyzetekben
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Ismertesse meg a tanulóval a modern táncművészet főbb irányzatait, az irányzatok
technikai alapelemeit, a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs
lehetőségeit, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, a harmonikus,
esztétikus kivitelezés módjait.
Fejlessze a tanuló technikai adottságait, mozgásmemóriáját, koncentrálóképességét,
muzikalitását,
térés
formaérzékét,
előadói
készségét,
személyiségét,
kapcsolatteremtő képességét.
Alakítsa ki a tanulóban a modern táncművészet iránti nyitottságot, a dinamikai és
érzelmi váltások felismerésének fontosságát, a munkában való részvételhez szükséges
megfelelő magatartásformát, a rendszeres munka igényét, az önálló gondolkodás
igényét, az improvizáció és kompozíció tudatos használatát.
Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, tánc és színházi események látogatására,
érzelmi nyitottságra, egészséges életmódra.
Adjon teret a tanuló fantáziájának kibontakozására, a kreativitás megnyilvánulására,
az improvizációs készség kibontására.
Irányítsa a tanulót
bekapcsolódásra.

szakirányú

továbbtanulásra,

az

amatőr

táncéletbe

való

2.7. Az alapfokú színművészeti-bábművészeti képzés feladata
Ismertesse meg a tanulóval a színházi alapfogalmakat, szakkifejezéseket, a drámai,
színházi konvenciókat, azok alkalmazását, a legfontosabb színházi stílusokat, a színházi
műfajokat, a szöveg és előadás-elemzés szempontjait, a színészi játék alapvető iskoláit,
a színészi alkotómunka fázisait, összetevőit, a színház jelenkori közösségi, társadalmi
szerepét, napjaink színházi struktúráját.
Készítse fel a tanulókat
drámai szövegek értő olvasására
különböző színészi technikák tudatos alkalmazására
színházi improvizációra
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra
különféle szerepek megformálására.
Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek
- figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre,
- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére,
- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára,
- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben,
- érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív
alkalmazására,
- érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására,
- tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra,
- pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg,
- kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására,
- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos
érzékelésre, a tér kreatív használatára,
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- egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban,
csoportos improvizációkban,
- különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek verbális,
vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel
történő kifejezésére,
- összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák
együttes alkalmazásán keresztül,
- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötleteik,
gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének
előkészítésében.
Ismerjék
- a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát,
- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztáruk
ezirányú fejlettségének mértékét,
- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját
eszköztáruk ez irányú fejlettségének mértékét,
- figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett
feladatvégzés feltételeit,
- társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a
szerepjátékok során és az improvizációkban,
- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket,
használatuk lehetséges módjait,
- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaikkal és másokkal való
kapcsolatukban,
- az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban,
- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit,
- összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák,
illetve a szerepjáték adta lehetőségeit,
- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját
ötleteik,
gondolataik
kidolgozásában,
illetve
egy
kötött
drámai
szöveg
megjelenítésének előkészítésében.
Színművészet
Szakmai kompetenciák
- Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása
- Drámai/színházi konvenciók alkalmazása
- Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése
- A színházi műfajok felismerése
- A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi
alkotómunka fázisainak, főbb összetevőinek megismerése, alkalmazása
- Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása
- Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása
- Színházi improvizáció
- Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel
- Előadásban (játékban) szerepek megformálása
- A rendezői instrukciók mentén végzett munka
- Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a
szerepalkotás során
- Színházi előadások elemzése, értékelése
Személyes kompetenciák
- Önállóság
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Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák
- Kapcsolatteremtő készség
- Kezdeményezőkészség
- Empatikus készség
- Tolerancia
- Kommunikációs rugalmasság
- Adekvát metakommunikáció
- Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
- Kreativitás, ötletgazdagság
- Problémamegoldás
- Figyelem összpontosítás
- Helyzetfelismerés
- Kritikus gondolkodás
A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek
- a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás
során,
- színházi improvizációra,
- különféle szerepek megformálására,
- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására,
- színházi előadások elemzésére, értékelésére,
- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a
valóságot.
Ismerjék
- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
- az alapvető színházi szakkifejezéseket,
- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat,
- a szöveg- és előadás elemzés szempontjait és módszereit,
- a színészi játék alapvető iskoláit,
- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
- a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját.
Bábművészet
Szakmai kompetenciák
- Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása
- Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása
- A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése
- A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése
- A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása
- A bábjátékos
tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének
megismerése, alkalmazása
Körtánc AMI

24

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

-

A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése,
alkalmazási lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása
A bábszínház működési struktúrájának megismerése
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel
A partnerekkel való alkotó együttműködés
A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása
Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése
Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése,
alkalmazása
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának
indokolása, megvalósítása (tanári segítséggel)
Tanári/rendezői instrukciók fogadása
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása
Különféle szerepek megformálása
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése

Személyes kompetenciák
- Kézügyesség
- Önállóság
- Döntésképesség
- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
- Mozgáskoordináció
- Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák
- Kapcsolatteremtő készség
- Kezdeményezőkészség
- Empatikus készség
- Tolerancia
- Kommunikációs rugalmasság
- Adekvát metakommunikáció
- Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
- Új ötletek, megoldások kipróbálása
- Gyakorlatias feladatértelmezés
- Kreativitás, ötletgazdagság
- Problémamegoldás
- Figyelem összpontosítás
- Helyzetfelismerés
- Kritikus gondolkodás
Készítse fel a tanulót a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre, a partnerekkel
való alkotó együttműködésre, a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, a
bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására arra, hogy
átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait,
annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai
keretek között bontható ki leginkább, arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén
témaválasztását és a technikai megoldás melletti döntését indokolja, s azt (tanári
segítséggel) a megvalósításig végigvezesse, a tanári/rendezői instrukciók mentén
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végzett munkára, jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és
reprodukálására, különféle szerepek megformálására, az előadás/próba folyamán
szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti alázatra, egyes
színházi stílusoknak megfelelő játékmódra.
Ismertesse meg a tanulóval a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, az
animáció útján történő kifejezés sajátosságait, a főbb báb- és színpadtechnikák
elméletét, gyakorlatát, a bábszínpadi konvenciókat, a bábjáték kultúrtörténeti
szerepét, tradícióit, a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait, a bábjátékos
tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását, a rögzített
előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási
lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat, a társművészetekkel való kapcsolódás
lehetőségeit, az egyes működési struktúrákat.
2.8. Az alapfokú szobrászat képzés feladata
A szobrászat képzés célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása,
fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek
képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására.
Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai
tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű
alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat műfaji sajátosságainak megismertetése, a
feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz
szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező
készségek, képességek kialakítása.
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások
kivitelezési módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász műterem
felszerelésének megismertetése.
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának
megtanítása, kéziszerszámok készítése.
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig.
A klasszikus szobrászat formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás
lehetőségeinek bemutatása.
Ismertesse meg a tanulókat
a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel
a szobrászműteremmel és felszerelésével
a munka során használt anyagok és szerszámok használatával
a kéziszerszámok készítésével
a klasszikus szobrászat formai megoldásával és az azoktól elszakadás lehetőségeivel
az új anyagokkal és azok használatával
a kreatív feladatmegoldásokkal, a tervtől a kész munkáig.
Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és
feladatrendszert határozza meg:
- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése,
- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,
- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése,
- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése
- az elemzés,
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- 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, valamint a médiaművészet (intermédia)
megismerése, alkalmazása,
- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete,
- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése.
A tanuló az alapfok végén ismerje a szobrászat fontosabb eredményeit,
művészettörténeti időrendiségben, a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, a
szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, a gyakorlatban megismert anyagok
jellemző tulajdonságait és felhasználási területét, a balesetvédelmi szabályokat, a
legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
- az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást,
- életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába,
- a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint,
- felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget.
A tanuló rendelkezzen biztos rajztudással, műelemzési készséggel, agyagból történő
mintázás készségével, a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal.
A tanuló a továbbképző végén ismerje
- a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,
- a szobrászat klasszikus műfajait,
- a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon,
- a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű
kezelését,
- a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor-enteriőr viszonylatában,
- a legfontosabb munkavédelmi teendőket.
A tanuló legyen képes
- a tervszerű, igényes munkavégzésre,
- önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében,
- terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni,
- megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,
- az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe,
- a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani,
- pozitív formát készíteni agyagból, gipszből,
- a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő
szerszámok stb.) előállítani,
- arányos kicsinyítésre és nagyításra,
- a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására,
- az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására,
- a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz stb.) használatára,
- a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin stb.) alkalmazására,
- a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára,
- a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására,
- érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására.
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2.9. Az alapfokú grafikai képzés feladata
A grafika képzés célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé
teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy
a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre
pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati
tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság
törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése.
Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és
művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.
Ismertesse meg a tanulókat a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok,
eszközök, szerszámok működésével, kezelésével a grafikai művészet egy-egy
kiemelkedő
képviselőjével
segédanyagok
tulajdonságaival,
használatával
a
szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel a szakma rövid történetével a
képzőművészeti gyakorlatban a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont,
vonal, szín stb.) a képépítés törvényszerűségeivel a színelmélet alapjaival.
Fejlessze a tanulókban a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói
módszert.
Alakuljon ki a tanulókban véleménynyilvánítási igény és képesség a készített mű
esztétikus megjelenítésének képessége.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után:
A tanulók ismerjék a képépítés alapvető szabályait a tanult grafikai technikákat, ezek
továbbfejlesztési lehetőségeit, korlátait az egyedi és sokszorosított grafika – különösen
a megismert magasnyomási eljárások sokszínű technikai lehetőségeit a grafika történeti
és technikai sajátosságait a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó
és fém anyagokat
A tanulók legyenek képesek
- az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására
- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra – dolgozásra
- az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások
– sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására
- esztétikus képi megjelenítésre
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanulók ismerjék a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket
és azok képviselőit a hazai kortárs grafika eredményeit
A tanulók legyenek képesek önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra
technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására az iparban használatos
reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére klasszikus, sokszorosított
grafikai faximile reprodukciókészítésére önálló gondolatokkal és képi világgal bíró
illusztrációk létrehozására kiállításra alkalmas munkák alkotására.
2.10. Az alapfokú festészeti képzés feladata
A festészet képzés célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé
teszik a tanulót önálló, színvonalas festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá,
hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre
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pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati
tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság
törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése.
Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és
művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.
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 festészeti technikákat, kifejezési (nyelvi) eszközeit,
a szín és fény alapvető összefüggéseit,
a sík és a szín, a tér és a szín látványban 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.
A tanuló az alapfok végén ismerje:
a hagyományos festészeti technikákat,
a technikák alkalmazásának módozatait,
a festészet történetének nagy korszakait,
a festészeti technikák határeseteit (p1.: 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, 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),
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- 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 nyomonkövetésére és dokumentálására
(portfolió készítése),
- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására,
önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően
2.11. Az alapfokú média képzés feladata
A képzés célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának
megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek
megértetése. Célja továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az
elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók képessé válnak önálló alkotások létrehozása
a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek felhasználásával.
A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és
alkalmazási lehetőségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és
szerkesztés eszközeinek gyakorlati felhasználása, az álló– és mozgókép létrehozásához
szükséges optikai és világítástechnikai alapismeretek elsajátíttatása. A képalkotási
lehetőségek megismertetése, kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek tervezése és
kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása.
A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
- ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma
használatos fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit,
- sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális
ismereteken túl a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat,
- igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés
alapján fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni.
A fotó-videó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a
tanuló
- ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek,
felvételi segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók,
monitorok, világítóberendezések), anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó
vegyszerek, laborfelszerelések),
- legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó,
nyomdaipar, reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és
országos tévéműsorokban való részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint
részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon),
- a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és
továbbítási rendszereket (pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas
képtovábbítás és vétel, internet),
- ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és
világítástechnikai alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által
használt kamerát,
- tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és
komponálni,
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- tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó:
alul- és túl-expozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; videó:
jelenetfelbontás, vágásos rendezés, inzertezés, utóhangosítás).
A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd
az elkészült képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják
a filmkészítést.
A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza
- a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér
nagyítás kidolgozó eszközeit és vegyszereit,
- a kész negatív értékelését,
- az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését,
- a fényképszárítást, -fényesítést,
- a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes
minilabort működés közben),
- az optikai leképezés alapfogalmait,
- a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín).
Legyen jártas
- a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és
értékelésében.
A tanuló legyen képes
- biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges
alábbi eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási
eszközök (lámpák, villanó).
A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül
- a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az
illusztrációt.
Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben: a felvételezés, a
tükörreflexes
kamera
használata,
a
csereobjektívek
és
sajátosságaik,
megvilágításmérés, a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk)
alkalmazása, összetettebb világítási szituációk és a derítés alkalmazása; labortechnika
alkalmazza rendszeresen az exponáló órát, tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot
hívni, mindig készítsen csíkmásolatot, legyen képes igényesebb, nagyméretű
(maximum 30×40 cm) ff nagyítás készítésére és kisebb retusálására, tudjon lényeges
képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni, alkalmazza tudatosan a
képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fogásait a jobb képminőség
elérése érdekében, tanuljon meg képet keretezni (paszpartu); fotóelmélet és esztétika,
ismerje a fényértéket és a feketedési görbét, legyen tisztában a túl- és alulexpozíció
jelentőségével, alkalmazza tudatosan a mélységélességet, tudja befolyásolni a kép
kontrasztját, ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés,
szimmetria-aszimmetria, átlós elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók), ismerje fel és
alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhelyezés,
képkivágás).
A tanuló legyen képes
- felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni,
- kritikus elemzésre és önértékelésre.
Videó
A tanuló az alapfok végén ismerje
- kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait.
Ismerje és alkalmazza
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- a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán,
bőszekond plán, amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert).
Legyen jártas
- a kameramozgásokban,
- a jelenetek képsorokra bontásában,
a
kész
képsorok
szükséges
mértékben
való
lerövidítésében
és
megszerkesztésükben.
A tanuló legyen képes
- helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében,
- önállóan nézőpontot kiválasztani,
- egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján filmet forgatni,
- kamerával önállóan feliratot készíteni.
A tanuló a továbbképző végére ismerje
- az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek)
működését.
Ismerje és alkalmazza
- a plánok összekapcsolásának szabályait,
- a szubjektív kamerás felvételsorokat,
- az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel).
Legyen jártas
- a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos
alkalmazásában,
- a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában,
- többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás
alkalmazásában, az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében,
- a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és
az utóhangosításban.
A tanuló legyen képes
- forgatási vázlatot készíteni, és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni,
- rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és
montírozott, igényes hanganyaggal ellátott filmet készíteni,
- számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével alkalmazni
egyszerűbb videotrükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás,
átlyukasztás, blue-box).
A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket
értelmezni és elemezni, ismerje fel azok erényeit és hibáit.
Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi
információs rendszerek között.
2.12. Az alapfokú bábkészítő képzés feladata
A bábkészítő műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:
 váljon képessé a művészetekről tanult ismereteit felhasználni,
 legyen képes látványteremtésre, mondanivalója bábokkal való kifejezésére és a
bábok alapmozgásainak elsajátítására,
 ismerje meg az ősi formavilágot és legyen képes azt újjávarázsolva megfelelő
jelrendszert kialakítani, használni.
A bábkészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:
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ismerje meg a bábkészítés és bábjátszás történetét,
legyen képes megkülönböztetni a bábok alapvető típusait,
sajátítsa el a legfontosabb bábtípusok elkészítési módját,
értelmezze a bábok karakterét, speciális ruházatát, plasztikáját,
tanulja meg a bábmozgatást, bábjátszást,
anyagismereti tudásával tárja fel az alkalmazható anyagokat,
ismerje meg a szerszámok, gépek biztonságos használatát.

A tanuló az alapfok végén ismerje:
 a bábtörténet legfontosabb vonulatait (képmutogatástól a legbonyolultabb
mechanikákig),
 a darab mondanivalójának és a kiválasztott bábtípusnak a kapcsolatrendszerét,
 a felhasználható anyagok tulajdonságait és célszerű felhasználhatóságukat,
 a bábművészet szintetizáló képességét az irodalom, a képzőművészet, a zene és a
mozgásművészetek között,
legyen képes: a képzőművészet lehetőségeit, eszközeit felhasználva olyan tárgyakat,
figurákat készíteni, amelyek színpadon a "színész" feladatait látják el
• tartalmat adni az egyszerű tárgyaknak, eszközöknek,
 a célnak megfelelően az egyszerű és az összetettebb képzőművészeti megoldásokat
megtalálni,
 megbízható szerkezeteket konstruálni, amelyek stabillá és biztonságossá, ugyanakkor
megfelelően mozgathatóvá teszik a figurákat,
 játszani a műfaj adta átváltozási lehetőségekkel,
 különböző módszerekkel plasztikussá tenni a kiszemelt tárgyat, vagy kialakítani a
báb plasztikáját,
 kosztümöt készíteni a plasztikára és azt megfelelő módon felerősíteni, elősegítve az
átváltozásokat és a játék könnyedségét.
A tanulóknak alapvetően tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy mozgatható,
színpadra állítható bábot kell készíteniük, nem pedig kiállítható képzőművészeti alkotást.
A







továbbképző végére az alapozó szakaszban tanultakon túl a tanuló ismerje:
a játéktér lehetőségeit,
a dramaturgia alapvető szabályait, különös tekintettel a bábműfajra,
az emberi test anatómiáját,
a karakteres mozgás lényegét,
az animáció lényegét,
a fényhatás kifejező erejét, a fény tulajdonságait,

legyen képes:
 különböző típusú bábokat megtervezni, elkészíteni, bemozgatni,
 a tartalomhoz megválasztani a legkifejezőbb bábtípust (technikát), anyagot, zenét,
teret,
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egyszerű etűdöt bemutatni.

2.13. Az alapfokú bőrműves képzés feladata
A bőrműves képzés célja megismertetni a bőrművesség azon elméleti és gyakorlati
tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló tárgyalkotásra,
környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a manuális képességek
fejlesztése, az értékteremtésre, –megőrzésre nevelés, az esztétikai és a konstruktív
érzékenység, a bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.
A műhelygyakorlat feladata irányított tárgyelemzéseken, tervezési és alkotói
folyamatokon keresztül a harmonikus környezet–, a tárgykultúra iránti igény kialakítása.
Az esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele. Feladata továbbá a
vizuális alkotó gyakorlattal párhuzamosan olyan alapozó és speciális ismeretek,
készségek biztosítása, melyek lehetővé teszik a fenti célok megvalósulását. Feladata
megismertetni a tanulót a bőrművesség történetével, sajátos kifejező eszközeivel,
esztétikai törvényszerűségeivel. A bőr felhasználási területeivel, a tárgyformálás
hagyományos és új anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, az alkalmazott eszközök
típusaival. Feladata továbbá a művészeti területekhez kapcsolódó élményszerű ismeret–
és tapasztalatszerzés biztosítása, az önművelés és önkifejezés képességének fejlesztése.
A bőrműves műhelymunka célja:
 a vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és
kiegészítve a tanulókkal megismertetni a bőrművesség azon elméleti és gyakorlati
tudnivalóit, melyek képessé teszik őket az önálló tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig,
 a hagyományos népi kultúra ezen területének továbbéltetése, átörökítése, valamint a
múlt értékeink beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe,
 a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, -megőrzésre nevelés,
a természetes anyag feldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése,
az esztétikai, művészi, konstruktív érzékenység kialakítása,
 e nagy múltú szakma történeti és jelenkori megismerése,
 a természetes bőr hagyományos kézműves megmunkálási módjainak elsajátítása,
 a bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.
A bőrműves műhelymunka feladatai:
 a bőr felhasználásának, bőrtárgyak készítéstörténetének (szakmatörténetének)
megismertetése,
 a bőrből készíthető tárgyak körének megismerése a népművészetben, a viselettörténetben és a mai használatban,
 alap-, kellék- és segédanyagok megismerése,
 kéziszerszámok, gépek megismerése, használata,
 a bőr feldolgozásának műveletei, technikái,
 tárgytervezési alapismeretek elsajátítása - a tervezés forrásai, a felhasználási
célból kiinduló tervezés, vázlatok, szerkesztett minták, makett, modell készítése, az
elkészült munka elemzése,
 díszítmények formakincse - anyaggyűjtés, másolás, kiemelés, tervezés,
 a kézműves tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók biztosítása,
élményszerű megismerés és tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (p1.:
múzeumlátogatás, irányított gyűjtőmunkák, megfigyelések végzése)
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• igényes kézműves termékek létrehozásával az értékek megbecsülése, a munkára
nevelés,

a bőrműves szakirodalom bemutatásával az önművelés lehetőségének megalapozása.
A feladat a fentiek alapján azoknak az alapozó és speciális ismereteknek az elsajátítása
és begyakorlása, melyek biztosítják a tanulók számára a meghatározott célú
alkotómunka elvégzését a tervezéstől a kivitelezésig.
A műhelyprogram feladata a balesetmentes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő
jártasság kialakítása az eszközhasználatban. Irányított tárgyelemzéseken és tervezési
folyamaton keresztül a tárgy, a környezet és a használó ember összhangjára,
harmóniájára való figyelemfelhívás, ezzel az esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése,
árnyaltabbá tétele.
2.14. Az alapfokú fatárgykészítő képzés feladata
A fatárgykészítő műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló:
 széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert a fa megmunkálá sa
terén,
 sajátítsa el azokat az alapozó és speciális ismereteket, készségeket melyek
képessé teszik a műhelygyakorlaton előforduló feladatok átlátására, kivitelezésére,
 ismerje meg a famíves tárgyak sokféle funkcióját és azon túlmutató humán
értékeiket,
 szerezzen olyan alapismereteket és készségeket, hogy később el tudjon készíteni
saját magának és szűkebb környezetének fatárgyakat,
 legyen képes felelősségteljes, pontos munkavégzésre, kitartó összpontosítás
ra, az általa készített tárgy, tárgycsoport, a hozzá kapcsolódó dokumentáció esztétikus
megjelenítésére,
 pályaválasztását, továbbtanulását elősegítse,
 alkotó gondolkodását megalapozza és kialakítsa.
A fatárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhu zamosan
a tanuló:
 ismerje meg a faművesség jelentőségét a szerves kultúrában, lehetőségeit a mai
városi polgári kultúrában,
 szerezzen tapasztalatot a leghasználatosabb hazai fafajták tulajdonságait,
megmunkálhatóságát illetően,
 ismerje meg a tárgykészítéshez szükséges szerszámok, eszközök, berendezések
működését, használatát, kezelését,
 ismerje a tárgyformáláshoz kapcsolódó tervezési, dokumentációs rajzkészí
tési módszereket, megközelítési módokat, szemléleti elvárásokat,
 ismerje a készítési eljárások alapműveleteit,
 ismerje a tárgykészítési műveletek célját, folyamatát, különböző módjait,
legyen képes használni a tárgyalt témákhoz, a készített tárgyakhoz kapcsolódó
szakirodalmat
• életkori szintjének megfelelően alakuljanak ki mindazok a tervező, átíró, tárgyalkotó
teremtő, anyagformáló, munkaszervező képességek melyek az igényes alkotómunkához
szükségesek, ismerje a tűz- és baleseti veszélyforrásokat, elhárításuk módjait, szabályait.
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2.15. Az alapfokú fémműves képzés feladata
A fémműves műhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális műveltség
megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az
átadása révén, melyek képessé teszik a tanulót fémműves tervek, alkotások
létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret,
technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű
alkotómunkára, az igényes kép– és tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a fémművesség műfaji sajátosságainak megismertetése, a
feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz
szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező
készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása.
A fémműves műhelymunka célja, hogy a vizuális és plasztikai
tanulmányokhoz kapcsolódva az esztétikai nevelés segítségével járuljon
hozzá a sokoldalú, kreatív személyiség kialakításához, a foglalkozások
keretében fejlessze a tanuló:
 anyaghoz kapcsolódó konstruáló készségét, kreativitását,
 a tervezési folyamatok végigvezetésével helyzetfelismerő, véleményalkotó és
problémamegoldó képességét,
 a szaktörténeti és szakelméleti ismeretek tudatos beépítésével értelmezőelemző
látásmódját, a kortárs tárgy- és környezetkultúra iránti érzékenységét
A fémműves műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg:
 az elmúlt korok fémműves hagyományaival,
 a fémművesség sajátos nyelvével, az anyagra jellemző technikai és formai
megoldásokkal,
 a tárgykészítéshez kapcsolódó alapfokú tervezési módszerekkel,
 a fémek alapvető jellemzőivel, a megmunkáláshoz szükséges egyszerű eszközökkel,
technikákkal, díszítési módokkal,
 a vonatkozó munkavédelmi előírásokkal.
legyen képes: a fémek hidegalakító eljárásainak, a kovácsolás alapműveleteinek, a
filigránkészítés,láncfűzés, azsúrozás, zománcozás, drágakőfoglalás, térbeli lemezalakító
módok (domborítás, cizellálás, felhúzás, fémnyomás), forgácsolás (esztergálás, fúrás,
marás), öntés különböző módozatainak, a gumiforma-készítés, öntvénymegmunkálás
technikáinak, és a különböző felületkezelési módoknak olyan szintű alkalmazására, hogy
a technikák ismeretében saját terveit önállóan meg tudja valósítani.
2.16. Az alapfokú kézművesség képzés feladata
A kézműves képzés célja a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az
általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás, az
igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása. Célja továbbá a
munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak
az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a
kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel
a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés, –
megőrzés igényének kialakítása.
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű
megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben
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és a modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő
alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a
felhasználható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a
készítési technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek
alkotó jellegű alkalmazásának elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és
tárgykultúrába való szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése.
A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és iparművészeti
örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat mélyítése. Más korok
és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a látásmód szélesítése, az
empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen
keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyának felfedeztetése, a természethez,
környezethez való kötődés mélyítése, a helyes felhasználói és fogyasztói
magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen keresztül a manuális és
konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és ítélőképesség mélyítése,
az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A kézműves kultúra
műhelymunka baleset– és környezetvédelmi előírásainak megismertetése.
Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok
és a továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a
rekonstruálás és az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és
gyakorlati témakörök, tartalmak komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő
rendszert alkotva jeleníthetők meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű
tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt könyvtár–,
múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a műhelymunkába.
A kézműves műhelymunka tanításának célja:
A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen
területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába,
tárgyalkotó
tevékenységbe.
A
természetes
anyagok
felhasználásával
a
természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezetharmonikus
életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az ér tékteremtés és
- megőrzés igényének létrehozása.
A kézműves műhelymunka feladatai:
 a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése,
 a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása,
 a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása,
 a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése,
megszerettetése, a hovatartozás-tudat mélyítése,
 a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek
feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok között,
 a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának
felfedeztetése tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül,
 a természethez, környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és
tapasztalatszerzés által,
 azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a
kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését,
 az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves
tevékenységen keresztül,
 a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges
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eszközök megismerése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban,
 a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező - teremtő fantázia fejlesztése,
 az értékteremtésen és -megőrzésen keresztül a munkára nevelés.
2.17. Az alapfokú makett-és papírtárgykészítő képzés feladata
A makett és papírtárgy műhelymunka tanításának célja:
 az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése,
 a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényessé
gének kialakítása,
 a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása.
A műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:
 olyan alapozó és speciális ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása és begyakorlása
révén a tanuló képes lesz a papírból önálló tervező és kivitelező munka révén művészi
tartalmú alkotásokat létrehozni,
 az anyag széleskörű ismerete folytán könnyítse meg a tanuló munkáját a különböző
művészeti területeken.
A papírtárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel
párhuzamosan ismertesse meg a tanulót:
 a papír kultúrtörténeti jelentőségével,
 a papírművészet műfajaival,
 a papírkészítés folyamatával,
 a tárgyalkotás anyagaival, eszközeivel,
 a gazdaságos és sokrétű felhasználás módozataival,
 az alkotó folyamat fázisaival,
 a munkafogásokkal,
 az eszközök balesetmentes használatával,
 a tárolás és konzerválás módjaival.
Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban:
 azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és
alkotó munkát végezni,
 az igényt az általa készített tervek, leírások, alkotások pontos, esztétikus kivitelezésére, bemutatására,
 a véleménynyilvánítás igényét és képességét,
 rendszeres, céltudatos gondolkodást, készséget a gazdaságos megoldások
keresésére
2.18. Az alapfokú textilműves képzés feladata
A textilműves műhelygyakorlat célja megismertetni a textilművesség azon elméleti és
gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló tárgyalkotásra,
környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a manuális képességek
fejlesztése, az értékteremtésre, –megőrzésre nevelés, az esztétikai és a konstruktív
érzékenység, a textilműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.
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A műhelygyakorlat feladata irányított tárgyelemzéseken, tervezési és alkotói
folyamatokon keresztül a harmonikus környezet–, a tárgykultúra iránti igény kialakítása.
Az esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele. Feladata továbbá a
vizuális alkotó gyakorlattal párhuzamosan olyan alapozó és speciális ismeretek,
készségek biztosítása, melyek lehetővé teszik a fenti célok megvalósulását. Feladata
megismertetni a tanulót a textilművesség történetével, sajátos kifejező eszközeivel,
esztétikai törvényszerűségeivel. A textil felhasználási területeivel, a tárgyformálás
hagyományos és új anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, az alkalmazott eszközök
típusaival. Feladata továbbá a művészeti területekhez kapcsolódó élményszerű ismeret–
és tapasztalatszerzés biztosítása, az önművelés és önkifejezés képességének fejlesztése.
A textilműves műhelymunka célja, hogy a tanuló:
Cél az alkotás örömének felkeltése, fokozása, beépítése a mindennapjaikba megismert
műfaji lehetőségeket egyéniségének megfelelően tudja használni, alkalmazni,
 tudjon bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal,
 legyen képes a tervezési feladat megoldására (rajz-, szín- és formaismeret,
kompozíciós készség) és a terv kivitelezésére,
 legyen képes textiles feladatok elkészítésére, kivitelezésére, esztétikus megjelenítésére.
A textilműves műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulóval:
 a textilt, mint anyagot,
 a textil felhasználhatóságának sokszínűségét,
 a textil sajátosságait,
 a természetes és a mesterséges szálasanyagokat,
 az őstextileket,
 a szövést előkészítő műveleteket (felvetés, leszövés, szövés, stb.),
 a textilnyomás technikáját (dúcnyomás, filmnyomás, sablonkészítés, hengernyomás),
 a gobelinszövést,
 a varrás és a hímzés fajtáit, alkalmazási lehetőségeit,
 a rátétkészítést, a textilplasztikát,
 a vegyszereket, festékeket,
 a gépi és kézi varrást,
 a textil történetét az őskori textilemlékektől a mai modern - hazai és külföldi textilművészeti törekvésekig.
2.19. Az alapfokú zománcműves képzés feladata
A zománcműves képzés célja az általános és szakirányú vizuális műveltség
megalapozása, fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az
átadása révén, melyek képessé teszik a tanulót zománcműves tervek, alkotások
létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret,
technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű
alkotómunkára, az igényes kép– és tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a zománcművesség műfaji sajátosságainak megismertetése,
a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz
szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező
készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás kialakítása.
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A zománcműves műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan,
összetett tevékenységrendszerével fejlessze:
 mindazokat a megjelenítő, ábrázoló, konstruáló, tárgytervező képességeket,
amelyek nagy szerepet játszanak a látás, a kézügyesség, a technikai érzé
kenység, az ízlés és a vizuális műveltség kialakításában,
 problémamegoldó feladataival szolgálja a kreativitás fejlődését,
A zománcműves műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg:
 a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével,
konvencióival, műfajaival, esztétikai törvényszerűségeivel,
 a képalkotás, tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,
 a technika munkafogásaival, alkalmazási lehetőségeivel,
 a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítésével,
 a zománckészítés, környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival.
A zománcműves műhelymunka feladata, hogy alakítsa ki mindazokat a tervező,
átíró, kifejező, tárgyalkotó, teremtő, szerszámhasználó, díszítő, anyagformáló,
munkaszervező képességeket, amelyek az igényes alkotómunkához szükségesek.
2.20. Az alapfokú népzene képzés feladata
Szakmai kompetencia:
– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös
tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira.
– fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia,
előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék,
esztétikai érzékenység.
– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése.
– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva
az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető
jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei
folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez.
– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.
– A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.
Személyes kompetencia:
– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem,
elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség,
önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű
elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére,
őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.
Társas kompetencia
– Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás,
irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési
formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan
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részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció,
ének–, tánckíséret, táncház).
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony
gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az
egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására,
az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
– A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a
dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és
intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő
hangsúlyviszonyainak megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a
zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy
egyéniségeinek megismertetése.
– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt
élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős
előadó–egyéniségeinek megismertetése.
– Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes
szórakoztató zene iránt.
– A tanulók zenei ízlésének formálása.
– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött
vagy még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló,
egységes szemléletű feldolgozására.
– Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének
felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken,
fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre
ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
– Tehetséggondozás.
– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
Népi hegedű
A népi hegedűtanítás feladatai
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar
népzene hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan
megszólaltatni hangszerükön.
A program ismertesse meg a tanulókkal
– a hegedű akusztikai sajátosságait,
– a hangszer hangolását,
– a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
– a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,
– a kezek pontosan összehangolt mozgását.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási
feladatokra.
Ismertesse meg
– a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban,
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– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó
dallamanyagot és hangszeres zenét,
– hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát,
– a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát,
– azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar népzene
sajátos előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás,
ritmizálás és díszítés, ezek általános és különleges formái) szólaltatható meg,
– a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs
módszereket,
– a prímás szerep feladatait,
– a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán),
– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és
ezek hangzását.
A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit (hallását,
ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira,
stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után a tanuló legyen képes
- népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt
adóan megszólaltatni hangszerén, hallás után zenét tanulni,
- népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan,
elemzően gyakorolni.
Rendelkezzék
- az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással,
- kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentráló
képesség, stílusérzék, fantázia),
- a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési
gyakorlattal.
Ismerje
- a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a
hangképzés, hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás
általános és különleges sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre
jellemző módjait,
- a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,
- a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában,
- a hangszeres népzene műfajait,
- a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,
- a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az
ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét,
- a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán),
a különböző tájegységekre jellemző
hagyományos
népi hangszereket,
hangszeregyütteseket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek
hangzását,
- népzenénk múltját,
- hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,
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- alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott
hangszerének kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit.
Legyen képes
- dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett
formák (például táncrend) szabályait,
- legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre,
- szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep),
- tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre.
Népi brácsa
A brácsatanítás feladatai
A népi brácsa főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a kárpát–
medencei magyar és nemzetiségi népzene hangszeres darabjait a zenei
hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni mind a (klasszikus) 4–
húros, mind a (főképpen erdélyi) 3–húros brácsán.
A népi brácsa oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű és népi bőgő/cselló
oktatási tervéhez igazodik.
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanuló ismerje meg
hangszere hangolását, felépítését, részeit,
a vonós hangszercsalád többi tagját,
a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait,
a táncházi gyakorlatban legnépszerűbb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot és
hangszeres zenét,
a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok
zenéjének jellegzetességeit,
a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat,
a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin
(funkciós rend, harmóniák, szekvenciák stb.),
hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a
jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat.

Alakítson ki
– könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását,
– helyes test–, hangszer– és kéztartást a hagyományokhoz igazodva,
– rögtönzési készséget.
Fordítson figyelmet
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
– a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására,
– a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség
fejlesztésére,
– a rendszeres társas muzsikálásra.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre,
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- az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására,
- a jobb és bal kéz technikájának összehangolására,
- az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos
alkalmazására,
- énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának
megfelelően,
- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására,
- a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás,
típusváltás stb.),
- önálló zenekari számok összeállítására.
Rendelkezzék
- biztos tempótartással, ritmusérzékkel,
- periódusérzékkel,
- biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel,
- lapról olvasási készséggel.
Ismerje
- hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását,
- a három húros kontra, a hegedűkontra és a négyhúros brácsa fogásait,
legjellegzetesebb akkordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit.
Népi bőgő, gardon
A bőgő/cselló tanításának céljai, feladatai
A népi bőgő/cselló főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a
kárpát–medencei magyar és nemzetiségi népzene hangszeres darabjait a zenei
hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni – az egyes tájegységeken
kialakult tradícióknak megfelelően – 3 húros (bélhúros) nagybőgőn; 4 húros (fémhúros)
nagybőgőn, illetve csellón.
A népi bőgő oktatási terve – lehetőség szerint – a népi hegedű oktatási tervéhez
igazodik és párhuzamosan halad a népi brácsa tantervével.
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tanuló ismerje meg
hangszerei felépítését, részeit, hangolását,
a vonós hangszercsalád többi tagját,
hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a
jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket,
a Kárpát–medence jellemző magyar és nemzetiségi tánctípusait, táncait,
a különféle tánckíséretekben alkalmazandó ritmusképletekhez szükséges egyszerű és
összetett vonásnemeket, pengetési módokat,
a táncházi gyakorlatban legelterjedtebb tájegységekhez kapcsolódó dallamanyagot és
hangszeres zenét,
a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok
zenéjének jellegzetességeit,
a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat,
a szükséges zeneelméleti fogalmaknak (funkciós rend, harmóniák, basszusmenetek
stb.) az egyéb kísérőhangszerekkel (kontra, brácsa, cimbalom) együtt történő
gyakorlati alkalmazását a nagybőgőn, illetve csellón.

Alakítson ki
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– természetes hangszerkezelést, összehangolt jobb–és balkéz mozgást,
– a hagyományokhoz igazodó, ugyanakkor saját adottságainak is megfelelő, helyes és
hatékony test–, hangszer– és kéztartást,
– a vele együtt muzsikáló kísérőhangszerekre is figyelemmel bíró rögtönzési készséget.
Fordítson figyelmet
– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
– a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására,
– a lapról olvasási készség mellett a memorizáló képesség, valamint a
rögtönzőképesség fejlesztésére,
– a rendszeres zenekari muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási
feladatokra.
Váljon nyitottá más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti
ágak iránt.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
- hangszerei múltját, változatait, a magyar nyelvterület különböző vidékein,
- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok dallamaiból,
- hangszerei repertoárját, előadói hagyományát a magyar nyelvterület különböző
vidékein, és azok jellemző zenei stílusjegyeit, hangszere irodalmát, a gyűjtött anyagot.
Legyen képes
- természetes, oldott hangszerkezelésre, ezen belül megfelelő ujjrendek és
vonásnemek kialakítására (legato, détaché, martelé, marcato, staccato, pizzicato),
- tiszta intonációra, dinamikusan árnyalt hangképzésre,
- zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra,
- technikájának önálló továbbfejlesztésére,
- elemezni a népdalok formai és harmóniai szerkezetét,
- énekes dallamok megformálására hangszerei segítségével, az adott dialektus
stílusának megfelelő hagyományos előadásmódban,
- több dialektus tánckíséretének eljátszására,
- a dallamok stílusának és karakterének, valamint saját kézalkatának megfelelő
ujjrendek és vonások önállóan variált alkalmazására,
- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag autentikus, stílushű, a zenei
összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására.
Rendelkezzék
- biztos zenei hallással, memóriával és megfelelő kottaolvasási készséggel,
- önellenőrző és összpontosító kézséggel,
- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus- és hangsúlyozási
készséggel,
- a megismert népzenei dialektusok előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel,
- az igényes zenei kifejezés eszközeivel.
Népi furulya
A furulyatanítás feladatai
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Ismertesse meg a tanulóval
– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti
múltját,
– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel
összefüggő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek
formai és tartalmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt,
– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket.
Fejlessze
– a tanuló hallását,
– a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét,
rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét,
– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására,
– önálló lényegfelismerő képességét,
– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét.
Alakítson ki
– könnyed hangszerkezelést,
– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat,
– test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló legyen képes
- népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az
összetartozó és elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén,
- a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására.
Rendelkezzék
- az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel,
- zenei emlékezőtehetséggel,
- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel,
formaérzékkel,
- a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével,
- olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti,
- a szükséges zeneelméleti ismeretekkel.
Ismerje
- hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen,
- hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a
fontosabb dialektusterületeken.
A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a
hagyományos előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért
játszani minden jellemző tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel
együtt.
A tanuló legyen képes
- minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai
színvonalon, hallgatóság előtt is,
- más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására.
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Ismerje
- hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden
magyar népzenei dialektusban,
- a hangszer szerepét a történeti zenében,
- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,
- a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,
- hangszere elterjedtségét a Földön.
2.21. Eszközök, eljárások
Kötelező tanórák (lásd óraterv)
Tanórán kívüli foglalkozások
- havonta játszóház megrendezése
- táncházak minden hónapban
- jeles napok feldolgozása, megtartása
- adatközlők (zenészek, táncosok), táncegyüttesek bemutatója
- felkészítés versenyre, bemutatóra
Táncegyüttesi tevékenység
Az iskola tanulóinak lehetősége van a Zalai Táncegyüttesben való tevékenységre, az
iskola és az együttes közti megállapodás alapján.
Művészeti tevékenység
Egyéni érdeklődés alapján a diákok részt vehetnek amatőr, önszerveződő, illetve civil
szervezeti keretben működő művészeti körök, csoportok munkájában – ezt szükség
szerint az iskola koordinálja.
Hagyományos éves műsor
Tehetségfejlesztés, hátránykompenzálás (lásd 6. fejezet)
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3. A MŰKÖDÉS RENDJE
3.1. Tanulói jogviszony
Az iskola mindenki számára nyitott. Felvételi vizsgát nem szervezünk, viszont a
szintfelmérés és a csoportbeosztás miatt vizsgáljuk a leendő tanulók fizikai állapotát,
alapkészségeit. A csoportbeosztás alapja a tanulók életkora, tánctechnikai és fizikai
fejlettsége.
Az iskola tanulói azok a 6-22 éves fiatalok, akik a beiratkozási lapon jelentkeztek az
adott évfolyamra.
A beiratkozott tanulók térítési-, vagy tandíjat fizetnek félévente, melynek mértékét az
igazgató határozza meg minden tanévet megelőzően.
A tanulói jogviszony megszűnik a tanuló – írásban rögzített – kiiratkozása esetén,
valamint ha a térítési díjat a félévi, illetve az év végi vizsgáig nem fizeti be.
Az oktatás csoportokban (néptánc, színjáték, szobrászat,), illetve egyénileg (népzene)
folyik. Egy –egy csoport minimum 11, maximum 22 fős lehet, rendkívüli esetben ez –
a jogszabályban meghatározott esetekben -túlléphető.
A tanszakok belső rendje:
havonkénti munkaértekezlet
havonta iskolavezetői értekezlet, melyen részt vesz az igazgató, a szakmai
vezetők, gazdasági vezető
félévi és év végi vizsgák előtti egyeztető értekezletek, osztályozó értekezletek
tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletek
évente 2 szakmai nap, amelyet az intézményben, vagy más helyszínen
tapasztalatszerzésre fordítunk.
Az egyes csoportok munkájáért a vezető szaktanár a felelős, aki kapcsolatot tart a
szülőkkel, mely a következők segítségével valósul meg:
- Szülői értekezlet (évente két alkalommal),
- Fogadóóra (havonta 1 óra),
- Nyílt nap,
- Tájékoztató füzet segítségével,
- Szükség esetén családlátogatás.
Továbbtanulási lehetőségek:
a tehetséges és érdeklődő tanulókat az intézmény művészeti középiskolába,
felsőoktatási intézménybe irányítja, illetve felhívja a gyermekek figyelmét az ezirányú
továbbtanulási lehetőségekre.
Tanórán kívüli foglalkozások: lehetőség van táncegyüttesi keretek között műsorok
bemutatására, fellépésekre, a jeles napok szokásainak megtartására, táncházak
szervezésére, kiállítások megtekintésére, pályázatokon való részvételre, melyekre
bekapcsolódhatnak a város többi oktatási és művelődési intézményei.
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4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A gyermekek az iskolába különböző adottságokkal, szülői háttérrel, eltérő értelmi érzelmi - szociális fejlettséggel, tanulás, ismeretszerzés iránti motiváltsággal jönnek. A
nevelő-oktató folyamat feladata, hogy ezeknek az eltérő adottságoknak megfelelve,
figyelembe véve az egyéni fejlettségét, lehetőleg egyénre szabott személyiségfejlesztés
valósuljon meg.
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló
ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti, cselekvési
motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez.
A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:
műveltségét,
világszemléletük, világképük, művészi szemléletük formálódását,
társas kapcsolatát,
eligazodásukat saját testükön, lelki világukban,
tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben.
A pedagógiai programunk összeállításánál fontos szempont volt a tanulók képességeinek
fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a
személyiségfejlesztő oktatást.
A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
Az értelem kiművelése területén
megismerési és felfedezési vágy fejlesztése,
a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése,
a
tanuláshoz
szükséges
teljesítményvágy
kialakítása
kudarcfélelem, kötelességtudat, igényszint, ambíció, kötődés).

(sikervágy,

Segítő életmódra nevelés
az egyén szociális értékrendjének kialakítása és fejlesztése (hajlamok,
kötődés, rangsorképzés, minták, attitűdök, készségek és ismeretek
elsajátítása, szabálytudat),
a szociális szokások, minták kialakítása, fejlesztése,
a szociális kommunikáció fejlesztése, pozitív érzelmi légkör kialakítása,
továbbfejlesztése és fenntartása a közösségekben,
szociális érdekérvényesítés, segítőképesség, együttműködési képesség
fejlesztése.
Az egészséges és kultúrált életmód a nevelés területén
önkiszolgálási képességek (a kondicionálási és koordinációs képességek
fejlesztése, a művészeti befogadóképesség tudatos fejlesztése, az
önkifejezés színtereinek bemutatása, gyakorlása, tudatosítása),
egészségvédő képességek (az egészséges életmód ismérveinek megismerése,
alapvető szokásainak kialakítása, tudatosság),
önértékelő képességek.
A szakmai képzés alapozása
a művészeti alkotóképesség fejlesztése,
kreativitás, alkotásvágy fejlesztése, sikerorientáció.
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5. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Az iskolai élet egyik alapvető feladata, hogy az egyénekből (tanulók) különböző
közösségeket kovácsoljon. A jól működő közösség fejleszti az egyéniséget - ez
természetesen visszahat a közösség fejlesztésére is. Az ember társas lény - a társas
viselkedés szabályait, a megfelelő működés feltételeit azonban el kell sajátítani. Ahhoz,
hogy az egyén megtanulja a közösségi szabályokat, az adott közösséget is fejleszteni
kell.
Iskoláinkban a közösségfejlesztés fő területei:
tanórák,
tanórán kívüli foglalkozások (játszóházak, táncházak, fellépések, műsorok,
kirándulások, táborok…),
diák-önkormányzati munka,
szabadidős tevékenységek.
Bár mind a négy terület más és más lehetőségekkel, módszerekkel bír, fontosnak tartjuk
az alábbi közös feladatokat:
A tanuló

fogadja el a közösség szabályait,
közösségi magatartását jellemezze az együttműködés, szolidaritás, empátia,
humánum, a másság elfogadása,
kapcsolataiban megbízható, becsületes, szavahihető legyen.

A megvalósítás érdekében törekednünk kell arra, hogy tanulóink:
Ismerjék meg azokat az erkölcsi értékeket, humánus magatartásokat, melyek
a közösség harmonikus alapját jelentik.
A közösségek működésében ismerje a jogok és kötelességek szerepét, tudja
megkülönböztetni és összeegyeztetni az egyéni és a közérdeket.
Erősítsék kortárs és nemzedékek közötti kapcsolataikat.
Ismerjék meg a magyarság, a nemzetiségi és etikai hagyományokat, a múlt
értékeit.
Legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák, vallások iránt, becsüljék
ezeket.
A nemzeti kultúra hagyományainak megismerésével tudják az azonosságokat,
hasonlóságokat,
különbözőségeket
más
népek
kultúrájával
összehasonlítva.
Fejlődjön a nemzeti azonosságtudatuk, érdeklődjenek az egymás mellett élő
különböző kultúrák iránt.
Helyes önismeretből kiindulva alakítsanak ki harmonikus kapcsolatokat.
Ismerjék azokat a tényezőket, melyek veszélyeztetik az egészséget, a testi
épséget, tudatosan alkalmazzák ezek elkerülésének módjait.
Öntevékenységgel segítsék a közösségi programok, hagyományok kialakulását,
fejlődését, továbbélését.
Aktivitás, fegyelmezettség, pontosság jellemezze közösségi munkájukat.
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6. A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja:
A gyermekeket megillető jogok érvényesítésének biztosítása.
A védő-óvó intézkedések megtétele a rászorulók érdekében.
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeire való
odafigyelés, valamint - az illetékes hatósági szervek megkeresésével - a
lehetőségek szerinti segítés.
A legfőbb gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a csoportvezetők és a szaktanárok
oldják meg.
Rendszeresen visszatérő tevékenységek:
 A hátrányos és különösen veszélyeztetett helyzetű tanulókról egyéni nyilvántartás
vezetése, ami feladattervet, a tanuló helyzetén javító tevékenységi formákat,
eljárásokat tartalmaz.
 Kapcsolattartás a tanuló általános iskolájával, osztályfőnökével.
 A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése.
 Felzárkóztatás a tanulók igénye, rászorultsága szerint.
 Speciális hátránykompenzáló, megelőző, programok szervezése.
 A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások,
segélyek biztosítása (tábori díj, térítési díj, viseletek…).
 A tanulók eredményeinek, rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése,
a túl sokat hiányzó tanulóknál szükség esetén eljárás kezdeményezése.
 Segítségnyújtás
a
kultúrált
szabadidő
eltöltéséhez;
az
életkoruknak,
fejlettségüknek megfelelő rendezvények szervezése (tanórán kívüli foglalkozások:
táncházak, játszóházak…).
 Vakációs programok biztosítása, ehhez anyagi erőforrások keresése (pl.:
pályázatok).
 A gyermekeket veszélyeztető helyzetben gyors és hatékony intézkedés.
Iskolánk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása során szorosan együttműködik
az alábbi szerekkel, intézményekkel:
A tanuló általános iskolája
Családsegítő Intézet
Gyermekjóléti Szolgálat
Iskolai Egészségügyi Szolgálat
Gyámhatóság
Rendőrség
Nevelési Tanácsadó

Körtánc AMI

51

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

7. TEHETSÉGFEJLESZTÉS, HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS


A gyengébb tanulók számára külön foglalkozásokat szervezünk, gyakorlási
lehetőséget biztosítunk, lehetővé tesszük a más évfolyamon való fakultatív
részvételt.



A kiemelkedő teljesítményű tanulókat versenyre készítjük fel, nevezzük be.



Lehetőséget
biztosítunk
bemutatkozásra.



A tanulók számára nyári tábort (edzőtábor, képző-, színművészeti tábor, néprajzi
tábor, hagyományőrző tábor…) szervezünk.



Azokat a tanulókat, akik alkalmasak arra, hogy művészeti pályán folytassák
tanulmányaikat, tehetséggondozás címén heti egy alkalommal lehetőséget
biztosítunk a magasabb szintű képzésre. A részvétel alapja: a szaktanárok javaslata
alapján a kiemelkedő tehetségű gyermekek kiválasztása.



Ösztönözzük tanulóinkat szakmai versenyeken való részvételre, melynek elsődleges
célja a tapasztalatcsere valamint, hogy képet kapjunk más művészeti iskolák
munkájáról.



Művészeti napokat rendezünk, ahol bővítjük iskolaközi, szakmai kapcsolatainkat,
lehetőséget biztosítunk diákjaink számára a bemutatkozásra, önkifejezésre.
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a

különböző

52

szintű

bemutatókon

szólisztikus

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

8.

ISKOLA ÉRTÉKELÉSI, MÉRÉSI RENDSZERE

A törvény által meghatározottak mellett kiemeli a téma fontosságát az a tény, hogy
mind a diákok, szülők, mind a pedagógusok számára fontos az, hogy tudja, mennyi
munkát és milyen minőségben végzett.
Nagy motivációs erő és értékelés - legyen az szóbeli, írásbeli, történjen 1-5-ig történő
skálával, szöveggel … stb. -, ha megalapozott és korrekt.
Az értékelésnek szerves része az ellenőrzés azért, hogy megbízható, lényeges, pontos
információt szerezzen a pedagógus a nevelési-oktatási folyamatról, ezt követi az
információk elemzése, viszonyítás a követelményekhez, célokhoz. E két dolog csak
együtt teljes értékű.
Bizonyos ALAPELVEK-et fontosnak tartunk meghatározni, melyek a következők:
 Az értékelés formáját (módját) tekintve:
Továbbra is a hagyományos 5 fokú skálát használjuk – kivéve az előképzőt
(lásd később). Fontosnak tartjuk a kellő megalapozottságot, a korrekt
indoklást.
Megfogalmaztuk azt is, hogy az érdemjegyet szóbeli értékeléssel egészítse
ki, indokolja a tanár, így kerekebbé válik a tanár-diák párbeszéd, fejlődik a
tanuló önkritikai érzéke, ez a demokratizálódási folyamathoz is hozzájárul.


Az értékelés rendszerességéről:
Félévente minimum 3 érdemjegyet kapnak diákjaink. Fontos, hogy
folyamatosan képe legyen a szülőnek – diáknak - tanárnak a nevelésioktatási folyamat eredményéről, a tanulók teljesítményéről.



A szülőnek az értékelésről adott információkról:
Folyamatos tájékoztatást kap a szülő gyermeke iskolai munkájáról. Ez az
ellenőrző (tájékoztató, üzenő) füzeten keresztül történik elsősorban. A
szaktanár feladata, hogy a kapott érdemjegyek ide bekerüljenek, emellett a
szaktanár átnézi az ellenőrzőket, azok tartalmának valódiságát ellenőrzi.
A fogadóórák, szülői értekezletek hivatottak a nagyobb problémák, a több
párbeszédet igénylő ügyek tárgyalására.
A diákok félévi osztályzata a tájékoztató füzetbe, az év végi a
bizonyítványba kerül be.

Az osztályzatokat (félévi, év végi) a tanulók érdemjegyei alapján állapítják meg a
szaktanárok. Ugyancsak a szaktanár dönt, hogy ezek az érdemjegyek milyen fajta
(szóbeli, írásbeli) számonkérés alapján születnek, ezek az ellenőrzések mit tartalmaznak
(mely ismereteket célozzák), illetve milyen típusú számonkérés alapján születnek.
A szaktanárok megfelelő kapcsolattartása is fontos, tehát a gyermekről megtudott
információk kétirányú áramoltatása kiemelkedő jelentőségű.
Előképző
Az előképző 1. és 2. évfolyamán szöveges értékelés van az alábbiak szerint:
- kiválóan megfelelt,
- jól megfelelt,
- megfelelt,
- nem felelt meg.
Körtánc AMI
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Alapfok, továbbképző:
Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a tanuló teljesítményét a
tanítási év közben érdemjeggyel értékeljük. Félévkor és év végén osztályzattal
minősítünk, melynek alapja az érdemjegyek, illetve a félévi és év végi vizsgák
eredménye. A tanulók félévi és év végi vizsgái az iskolában - csoportos bemutatási
formában - bizottság előtt történik.
A vizsga anyagát a csoportvezető szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz
javaslatot, melyről a bizottság szótöbbséggel dönt.
Az értékelés szempontjai:
- technikai biztonság,
- pontos kivitelezés (ritmika, dinamika, plasztika),
- stílusos előadásmód,
- zene és tánc összhangja,
- motoros képességek (erő, ügyesség, állóképesség) fejlődése,
- mozgáshatárok fejlődése,
- mozgásanyag gazdagodása,
- kifejezőkészség, kapcsolatteremtés fejlődése.
Az értékelés formája
Előképző:
- félévi beszámoló: a tanult játékok bemutatása, népdalok eléneklése,
- év végi bemutató: a tanult játékfűzés bemutatása.
Alapfok, továbbképző:
- félévi beszámoló: a tanult anyag bemutatása,
- év végi bemutató: a tanult anyag bemutatása (improvizáció),
a tanult koreográfiák színpadi bemutatása.
A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái
Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei, minősítési fokozatok
A tanuló életkorát, képességeit és életkörülményeit figyelembe véve határozzuk meg
- minden esetben - a szorgalom érdemjegyet.
Példás (5)

Jó (4)

Változó (3)

Körtánc AMI

- igényli tudása bővítését, munkavégzése pontos, megbízható,
minden tárgyban elvégzi.
- önálló a munkában, ellenőrzése rendes.
- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó,
lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik.
- érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed,
tananyagon felül is produkál.
- figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi,
rendszeresen és megbízhatóan dolgozik, az órákra felkészül.
- rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát.
- általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el.
- érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
- munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor
figyelmetlen, pontatlan.
- önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi
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önmagát.
- munkája változékony jellegű.
- érdeklődése szétszórt, ritkán figyel valamire.
Hanyag (2)
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- figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem
végzi el.
- nem hajlandó munkavégzésre.
- nem törődik kötelességeivel.
- érdektelenség, teljes közöny jellemzi.
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9. ISKOLAI KAPCSOLATOK
 Fontosnak tartjuk, hogy folyamatos és napi kapcsolatot ápoljunk a tanulóink
általános iskoláival.
 Hagyományosan jó a kapcsolatunk a régió utánpótláscsoportjaival, így pl. a
kapuvári, csornai, győri, nagykanizsai, keszthelyi, zalaszentgróti, lenti, soproni,
erdélyi (pl. Vajdaszentivány) gyermek-együttesekkel.
 Kölcsönösségi alapon részt veszünk egymás rendezvényein, programjain (NyugatMagyarországi Néptáncszövetség).
 Kiemelkedőnek tartjuk a Zalai Táncegyüttessel való kapcsolatunkat (továbbképzések,
műsorok, előadások, közös utazások).
 Együttműködünk a szakmai szolgáltató intézményekkel, a város kulturális életében
meghatározó szervezetekkel.
 A szülő- diák-pedagógus kapcsolatról: e kapcsolatrendszer alapja, hogy az iskola
szolgáltatást
végez,
melynek
középpontjában
a
tanulói
ismeretszerzés,
képességfejlesztés áll. Az intézmény rendszeresen információt cserél a szülőkkel,
melynek formáiról, gyakoriságáról az éves munkatervben rendelkezik.
A kapcsolattartás formái:
- szülői értekezlet
- fogadóóra
- esetmegbeszélés
- konzultáció
- írásbeli értesítés
- szabadidős programok
- nyílt óra, nyílt nap
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10. ISKOLAI DOKUMENTUMOK
Csoportos és egyéni foglalkozási napló
Tájékoztató füzet
Tantárgyfelosztás
Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről
Eszköznyilvántartó lap
Vizsgajegyzőkönyvek
Osztályozóív a vizsgához
Nyilvántartás és jegyzőkönyv a tanuló és gyermekbalesetekről
Bizonyítványkönyv
Törzslap
Beírási napló
Beiratkozási lap
Szülői nyilatkozat

11. TÁRGYI FELTÉTELEK, NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
A jegyzék az 1. számú mellékletben található.
12. EGYES MŰVÉSZETI ÁGAK, TANSZAKOK KÖVETELMÉNYEI
A helyi tanterv tartalmazza.
13.

LEGITIMÁCIÓ

A nevelőtestület elfogadta:

A fenntartó elfogadta:
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A helyi tanterv bevezetése a 27/1998. MKM rendelet módosításának
megfelelően – felmenő rendszerben:
- Helyi tanterv/A (HT/A) – a 2011. évi módosítás előtti helyi tanterv
- Helyi tanterv/B (HT/B) – a 2011. évi módosítás után felemenő rendszerben
bevezetett program

EK1
EK2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
TK7
TK8
TK9
TK10

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/A

HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
HT/B
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II. HELYI TANTERV/A
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1. NÉPTÁNC TANSZAK
1. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei
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 nem célja a hivatásos és versenytáncos
képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
1.2. Óraterv
Főtárgy:
Népi játék, néptánc
Kötelező tantárgyak:
Folklórismeret
Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak:
Folklórismeret
Táncjelírás
Népi ének
Tánctörténet
Szabadon választható tantárgyak:
A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati és elméleti
tantárgya.
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„A” változat

Tantárgy

Népi játék,
néptánc

Előképző
1
2
2

2

Kötelezően vál.
tantárgy

1

2

3

3

1

1

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5
3

3

1

1

3

1

6

Továbbképző
7
8
9
10

3

3

3

1

3

3

1

1

4

4

Folklórismeret
1

1

Tánctörténet
Összesen:

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

5

6

Továbbképző
7
8
9
10
3

3

1

1

„B” változat

Évfolyamok
Tantárgy

Népi játék,
néptánc

Előképző
1
2
2

2

Folklórismeret

Alapfok
3
4

1

2

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Tánctörténet

3

3

Köt. vál. tan.

1

1

1

1

1

1

1

1

Szab. vál. tan.

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

6

6

6

Összesen:

2

2

4

4

A „Körtánc” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbra is az óraterv „A” változatát
használja.
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1.3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC
1. előképző
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- helyes testtartás, egyenletes járás
- izomtónus változtatásának
szabályozása

-

fogócskák
kiszámolók
altatók
vonulós játékok
guggolós, kifordulós játékok

Népi játékok
- ismerjen legalább 5 kiszámolót, 5
különböző típusú játékot

Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és
- legalább 5 népdalt tudjon énekelni
ritmusának ismerete
- ismerje fel a negyed, nyolcad értéket,
- negyed- és nyolcadérték felismerése
tudja azt visszaadni
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete - ismerje a tanult játékokhoz fűződő
(galopp, szökellő, szökdelés páros és lépéseket
egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás,
futás)
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat
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2. előképző
Tananyag és követelmény
Tananyag

- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat

-

fogócskák
kiszámolók
altatók
vonulós játékok
guggolós, kifordulós játékok

Követelmény
Tánctechnika
- Legyen képes a helyes testtartás és
az egyenletes járás végrehajtására

Népi játékok
- ismerjen további 5 kiszámolót, 5
különböző típusú játékot

Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és
- további 5 népdalt tudjon énekelni
ritmusának ismerete
- tudjon egyszerű ritmusképletet
- negyed- és nyolcad érték felismerése visszaadni
- egyszerű ritmusképletek visszaadása
(taps, dobogás)
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete - ismerje a tanult játékokhoz fűződő
(galopp, szökellő, szökdelés páros és lépéseket
egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás,
futás)
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat
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Tananyag

Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény
Követelmény
Tánctechnika

- gimnasztika
- helyes testtartás kialakítása, egyenletes
járás
- ugrások egyik lábról másikra, egyrőlpárosra és fordítva
- kis- és nagy ugrások
- testfordulatok helyben, járás és ugrás
közben
- térdhajlítás, féltalpra emelkedés

- magabiztosan használja a különböző
ugrásokat, testfordulatokat

Népi játékok
-

kiszámolók
guggolós, kifordulós játékok
vonulós és kanyargó játékok
fogócskák
páros szökellők
labdajátékok (elkapók)
naphívogató, esőcsalogatók

- ismerjen legalább 10 népi játékot
(legalább 5 típusból)
- részvétel a játékban

Hangképzés, ritmika
- negyed, nyolcad érték felismerése,
visszatapsolása, dobogása
- negyed, nyolcad értékű járás
- népi gyermekjátékok dalanyaga
- ugrós-csárdás dallamok felismerése,
azonosítása
- hangterjedelem bővítése
- kis hangterjedelmű dalok játék, tánc
közbeni
szabad éneklése

- 10 népdal ismerete
- ismerje fel az ugrós és a csárdás
dallamokat

Néptánc alapok
Dél-dunántúli táncok
- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül az
- ugrós - dudálás: dőlések, járás cifrávalugrós, kanásztánc, lassú csárdás (pl.
dobogással, sarokra ugrással
Somogyból) tánctípusok egyszerűbb
- lépések, járások, dobogások különböző
motívumait
ritmusra, ütemre
- térdrugózások, "höcögők", térdütögetők,
cifrák, lengetők
- kirúgók, sarokfelkapók
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt
- lassú csárdás - egyes csárdás, kettes
csárdás
- tovahaladó csárdás
Táncos nyelv
- előre-hátra, balra-jobbra és rézsút irányok - ismerje az alap és rézsútirányokat,
- kör- soralakzat, félkör, cikk-cakk
használja azokat
- kicsi-nagy, gyors-lassú
- magabiztosan mozogjon a különböző
alakzatokban (kör, sor, félkör, cikk-cakk)
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Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- ismerje az alappozíciókat (I,II,V.)
- egyensúlyozó járás különböző
- mozgásában tudatosan használja a
ritmusban
térdhajlítást, féltalpra emelkedést
- térdhajlítás-nyújtás páros és egy
lábon (demi plie, releve),
lábcsúsztatások
- alappozíciók (I, II, V)
- helyben forgás járással, csárdással
(esetleg cifrával)
- 1/4, 1/2 fordulatos ugrások
Népi játékok
- ügyességi és erőjátékok
- ismerjen legalább 10 népi játékot
- párválasztó játékok
(legalább 5 típusból)
- csúfolódók, névcsúfolók
- aktív részvétel a játékban
- kapuzó, hidas játékok
- leánykérő játékok
Hangképzés, ritmika
- a tanult dalok kísérete
- további 10 népdal ismerete
ritmushangszerekkel
- a tanult dalokat tudja önállóan
- a tanult ritmusok visszatapsolása
elénekelni
- kéz-láb kétszólamú munkája
- a népi játékok dalanyagának ismerete
- ugrós, lassú és friss csárdás, karikázó
dallamok felismerése, ismerete
- a tanult dalok önálló éneklése (önálló
kezdéssel)
- dinamikai gyakorlatok (gyors-lassú,
halk-hangos)
- zárt hangzók helyes ejtése
Néptánc alapok
- ugrósok: - dobogó, térdrugó, höcögők - ismerje a Dél-dunántúli táncok közül a
- cifra motívum (sima, elől, hátul) - és
korábban tanultak mellett a karikázó,
ezek variációi
kanásztánc tánctípusok egyszerűbb
- lengetők
motívumait
- lábütések (csapások
- lassú csárdás - a tanult motívumok
párban is
- karikázó - lépő, futó, csárdások
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb
alatt
Táncos nyelv
- tempó: lassú-közepes-gyors
- tudjon tempót váltani (lassú-közepes- alakzat: vonal, sor
gyors)
- szimmetria
- ismerje a térirányokat (1-8)
- térirányok (1-8)
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Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert motívumokkal tudjon
- járás különböző helyzetekben
helyben forogni, illetve haladni
(kartartások, súlypontváltások)
- tudja a pozíciógyakorlatokat
- fordulások egyes csárdással, cifrával
összekapcsolni
- forgás helyben
- haladás cifrával, közben forgás
- ugrás haladással
- pozíciók: az eddig tanultak
kombinációja
Népi játékok
- csúfolók
- ismerjen 10 további népi játékot
- ügyességi játékok
- aktív részvétel a játékban
Hangképzés, ritmika
- hangterjedelem bővítése
- további 10 népdal ismerete
- a tanult táncok dalainak további
- ismerje fel a régi és új stílusú
ismerete
népdalokat, a lassú és friss csárdás
- Rábaközi dalkincs - mint új anyag zenei kíséretét
ismerete
- új-régi stílusú népdalok (tudatosítás)
- lassú-friss tempó tudatosítása
- ütemváltó dallamok
- a nyolcadérték aprózása
- Szünet, mint hangjegyérték
- "visszhang", "futótűz"
- önálló ritmusalkotás
Néptánc alapok
Somogyi táncok (ugrós, lassú és friss
- ismerje a Somogyi táncrendet
csárdás, karikázó, kanász, dudálás)
(dudálás, ugrós, lassú és friss csárdás,
további motívumainak elsajátítása
kanász) valamint a Rábaközi táncok
- Friss csárdás: alapmotívum, forgás,
közül a dus, körverbunk egyszerűbb
kopogós (buzsáki), lippentős, bukós
motívumait
(Szenna, Kutas)
Rábaközi táncok: leánytánc, dus
(bokázók, lengetők, cifrák, kopogós,
dobogók, csapások) verbunk: bemérő,
tapsos, csizmaverő, haladó
Táncos nyelv
- rézsút irányok
- tudja a különböző alakzatokat variálni
- rendezői bal-jobb
- aktív részvétellel
- cikk-cakk vonal
- hullámvonal és a különböző alakzatok
variációi
- hasonlóság, azonosság, különbözőség

Körtánc AMI

66

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- tudjon ugráskombinációs
- kombinált fej, váll, kar, hát,
gyakorlatokat végrehajtani
vállgyakorlatok
- tudjon fordulatokat, forgást az ismert
- ugráskombinációk fordulatokkal
motívumokkal
- ollók előre, hátra, oldalra
- fordulatok, forgások különböző tanult
motívumokkal
Népi játékok
- sportszerű játékok
- ismerjen 5 eszközös, ügyességi,
- eszközök, ügyességi, sportszerű
sportszerű játékot
játékok
Hangképzés, ritmika
- szólóéneklés fejlesztése
- ismerje fel az asszimmetrikus
- rubato dalok éneklése
ritmusokat
- hajlítások
- tudjon hajlítással énekelni
- dél-alföldi dalkincs ismerete
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- önálló éneklési stílus kialakítása
- asszimmetrikus ritmus
- táncok ritmushangszeres kísérete
(doromb, köcsögduda, nádsíp, ütőfa.…)
Néptánc alapok
Somogyi eszközös táncok:
- ismerje a Somogyi eszközös táncokat:
- üveges leánytánc (üveg a fejen és
üveges leánytánc, kanásztánc (fiúk),
kézben, illetve a földön)
valamint a Dél-alföldi táncok közül az
- kanásztánc (fiúk)
olához és lassús motívumait.
Dél-alföldi táncok:
- tudja a Gyimesi héjszák közül: a
- féloláhos: csapások, bokázók, cifrák,
rendes, tiszti, korobjászka, kerekes
kopogók, légbokázó, cifra, csapások,
földcsapó, haladó, bokázó
- lassús: csárdás párban, friss csárdás:
bukó-fordító (forgás-forgásváltás)
Gyimesi héjszák (öreges, kerekes,
tiszti…)
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát,
német)
Táncos nyelv
- dinamika-plasztika
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
- lendület
körülmények között
- tánc közbeni térbeli, táncbeli
korrigálások
- a tanultak alkalmazása színpadon
- szimmetria, asszimmetria
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Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

-

Követelmény

Tánctechnika
gimnasztika
- ismerje a lábkörzéseket, tudja ezeket
ugrások, forgások
végrehajtani
kombinált gyakorlatok
- tudjon kombinált gyakorlatokat
lábkörzések
összekapcsolni
nehezített koordinációs gyakorlatok

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- ismerjen további 5 eszközös,
ügyességi, sportszerű játékot

Hangképzés, ritmika
- hosszabb ritmusképletek
- tudjon hosszabb ritmusképleteket
memorizálása
memorizálni
- dallamhajlítások
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- önálló éneklési stílus kialakítása
- a régi és új stílus kialakítása
- a régi és új stílus jegyeinek
tudatosítása
- ritmushangszeres kíséret
Néptánc alapok
- Szatmári verbunk, lassú és friss
- ismerje a Szatmári táncrendből:
csárdás, hajlikázó (hegyezők, bokázók, verbunk, lassú és friss csárdás,
forgás előre-hátra, felhúzós figura,
hajlikázó, valamint a Kalocsai mars
keresztező, kisharang, különböző
motívumait
csárdások, forgások, kiforgatások,
útvetők, csapások, kapuzók, egyéni
figurák)
- kalocsai mars
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát,
német…)
Táncos nyelv
- frontirányok ismerete, tudatos
- ismerje a motívumok ritmikai,
használata
dinamikai, plasztikai jegyeit
- a motívumok plasztikai jegyeinek
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
eltérő változásai
körülmények között
- a motívumok dinamikai jegyeinek
eltérő változásai
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Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- tudja a tanultakat kombinálni
- az eddig tanultak kombinációja
- ismerje a tánctanuláshoz szükséges
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációja technikai elemeket

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- ismerjen további 5 eszközös,
ügyességi, sportszerű játékot

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs gyakorlatok
- magabiztosan hajtson végre összetett
(láb-kéz-fejmozgás)
koordinációs gyakorlatot (láb-kéz-fej)
- a különböző tánctípusú és dialektusú
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
Néptánc alapok
- Széki táncok (sűrű és ritka tempó
- ismerje a Széki táncrend táncai közül
magyar vagy négyes, lassú, csárdás)
a sűrű és ritka tempót, magyart, lassút,
- rábaközi verbunk (Szil, Kapuvár,
csárdást
Kóny)
- bővítse ismereteit a rábaközi
- rábaközi dus
körverbunkról, dusról
- sárközi karikázó
- ismerje a Sárközi karikázó motívumait
- szabadon választott táncanyag
(lépő, csárdás, futó)
- a tanult táncrendekből tudjon
magabiztosan improvizálni legalább
hármat
Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása
- ismerje a motívumok ritmikai,
próbán, szabad tánc közben,
dinamikai, plasztikai jegyeit
koreográfiák eltáncolása során
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
körülmények között
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Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
Néptánc alapok
Székelyföldi táncok
- ismerje a Székelyföldi táncok közül
- verbunk: bokázó, légbokázó,
valamelyik táncrendet (verbunk,
terpeszbokázó, kopogók, csapásolók,
forgatós, szökős vagy verbunk,
- forgatós: összerázó, átvető,
forduló…)
összeugró, csapások, kiforgatók,
forgatások, forgás
- szökős: cifrák, kopogók

- a tanultak ismerete, tudatok
alkalmazása
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Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc alapok
Palóc táncok
- ismerje a Palóc táncokat (karikázó,
- karikázó - csárdás, bekezdő, bukós,
verbunk, csárdás) ezek motívumait
sergő, váltó jobbra-balra
- bővítse ismereteit a Széki táncrend
- verbunk - lépő, fordulgató, lengető,
táncaiból (sűrű és ritka temó, magyar,
bokázó, csapások, cifrák, hegyező,
lassú, csárdás, porka, hétlépés)
sarkazó
- csárdás - egylépéses, aprózó, szaladó,
mártogató, forgás, forgásváltás,
csalogatós
Széki táncrend
- sűrű és ritka tempó - bekezdő,
pihenő, csapások, ollók, zárások,
lábkörzések, motívum-kombinációk
- négyes és csárdás - bekezdő, lépő,
váltó, kopogók, páros forgók
- lassú - páros összefogódzás, lassú
lépő helyben, fordulva és előre-hátra
- porka, hétlépés - ropogtatás, páros
forgó, előre-hátra lépő, leány
kiforgatása, csapás díszítés
Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása
- a tanultakat tudja alkalmazni a
próbán, szabad tánc közben,
színpadi táncolás és a szabad tánc
koreográfiák eltáncolása során
közben
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Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása

Mezőségi táncok
- lassú cigánytánc
- szászka
- ritka szökős - sűrű csárdás
- korcsos
- négyes
- ritka és sűrű magyar legényes
Kalotaszegi táncok
- legényes
- csárdás
- szapora

Néptánc alapok
- ismerje a minőségi táncok (lassú
cigánytánc, szökős, sűrű csárdás, ritka
és sűrű magyar) vagy a Kalotaszegi
táncok (legényes, csárdás, szapora)
motívumait

Táncos nyelv
- a tanultak alkalmazása próbán,
- a tanultakat tudja alkalmazni a
szabad tánc közben, koreográfiák
színpadi táncolás és a szabad tánc
eltáncolása során
közben
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Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc alapok
a tanult táncrendek ismétlése,
- ismerje a tanult táncrendek táncait,
kiegészítése, továbbfejlesztése
azok motívumait
- a tanult táncrendekből magabiztosan
tudjon improvizálni legalább hármat
Táncos nyelv
A tanultak tudatos alkalmazása próbán, - a tanultakat tudja alkalmazni a
szabad tánc közben, koreográfiák
színpadi táncolás és a szabad tánc
eltáncolása során.
közben
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FOLKLÓRISMERET
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag:
1.
Aratás, őszi munkák.
Kézműves foglalkozás keretében szalmafonatok, koszorúk készítése.
A paraszti élet: "A búza és a kenyér".
2.
A paraszti élet.
"A szőlőszüret és szüreti mulatság".
Soproni pince megtekintése.
Megismerkedés a borászat eszközeivel vagy szüretről kép rajzolása.
Gyékény, nád felhasználása régen.
Gyékényállatok, figurák készítése, nádkunyhó, síp.
3.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.
A kukorica a falusi életben.
Kórójátékok, csutkababák csuhéemberkék.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.
4.
"Ünnepek a paraszti életben". A téli ünnep: Karácsony.
Karácsonyi díszek alkotása természetes anyagokból, papírból, csuhéangyalkák dióból.
- Miklós napja
- Luca napja
- Karácsony
5.
"A téli esték". Fonók világa.
A parasztházak felosztása: tisztaszoba, konyha berendezése, jellegzetes eszközök.
Rajzok készítése a ház belső felépítéséről, ill. a tárgyakról.
Újévi szokások. A régi paraszti viselet.
6.
Farsang.
Farsangi maszkok, busóálarc, farsangi figurák (bábok) készítése.
7.
A fonók világa.
A fonal, fonalbaba, fonatok (3-as) készítése. A gyapjú-nemez, nemezterítő vagy labda
gyúrása.
Jeles napok: Gergely-járás.
8.
"A húsvét szerepe a paraszti életben". Húsvéti szokások, locsoló-versek tanulása.
Tojásmotívum gyűjtése, tojásfestés levélrátéttel, maratásos technikával.
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Húsvéthoz kötődő szokások.
9.
"Pünkösdi ünnep a paraszti életben". Pünkösd: Pünkösdi király, királyné.
Agyagozás (állatfigurák, esetleg felrakásos módszerrel tál készítése).
10.
Népmese v. monda illusztrálása.
Követelmények:
- Rendelkezzen ismeretekkel a magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó
kultúrkörökről.
- Ismerje a paraszti év ünnepi időpontjai.
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Miklós, Luca, Karácsony, Aprószentek,
Szilveszter,
Farsang, Gergely, Húsvét, Pünkösd - ezekről rendelkezzen alapvető ismeretekkel.
- Ismerje alapszinten a paraszti viselet ruhadarabjait. (csizma, kalap, ing, szoknya,
kötény, …)
Tudjon beszélni kép alapján a régi falusi házakról, s néhány belső felszerelésről
felsorolás szintjén.
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag:
1.
Szent Mihály hava. Utalás augusztusra.
Őszi népszokások megismerése:
 aratás, aratóünnep
 kukoricatörés
 szőlő szüret
 Jeles napok fogalmának tisztázása.
Kézműves foglalkozások: szalmabábuk, szalmafonatok-aratókoszorúk,
figurák készítése kukoricából, kóróból. Kórószekér.

csuhébabák,

2.
Mindszent hava.
Jeles napok – Simon - Júdás napja.
Népszokások:
 szőlőszüret
 kukoricafosztás, disznótor
Kézműves foglalkozás:
Kukoricafosztó felelevenítése, eljátszása szőlőszüreten, v. disznótoron való részvétel.
3.
András hava.
Jeles napok - Márton, Katalin, András napja.
Népszokások:
 disznótor
 fonó
 tollfosztó
Kézműves foglalkozás:
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fonások gyakorlása 3-as, 5-ös,
felelevenítése) v. övszövés szádfán.

7-es

esetleg

fonalkészítés

4.
Karácsony hava.
Karácsonyi szokások: Betlehemezés, Regölés.
Játszóházas foglalkozás: gyertyaöntés, karácsonyi
angyalkák, stb.

díszek

rokkán

(tollfosztó

készítése:

csillagok,

5.
Boldogasszony hava.
Jeles napok - vízkereszt, háromkirályok járás.
Népi viseletek területi megoszlása.
Foglalkozások: rongybaba készítése, viselethez kiegészítők készítése: lányok hajpánt
készítése, fiúk bot faragása).
6.
Böjtelő hava.
Farsanghoz kötődő népszokások, táncalkalmak – táncrendek..
Busójárás.
Foglalkozás: busóálarc, farsangi maszk készítése.
Szokások felelevenítése (busók, rönkhúzás) v. táncház.
Tanultak alkalmazása.
7.
Böjtmás hava.
Jeles
napok,
szokások:
Gergely-nap,
Sándor-József-Benedek,
Boldogasszony.
Kézműves foglalkozás:
Zab, árpa, bab vetése.
Népmese illusztráció pl. Égig érő paszuly…
Népművészeti motívumok gyűjtése (varrottasok, faragások).

Gyümölcsoltó

8.
Szent György hava.
Jeles napok: Szt. György, Nagyböjt, Húsvét.
Népszokások felelevenítése:
- húsvéti tojásfestés, locsolás….
9.
Pünkösd hava.
Jeles napok: május 1. – májusfaállítás.
Május 12-13-14. Szervác – Pongrác - Bonifác.
Pünkösd: Pünkösdi király, királyné,
Zöldágjárás, táncmulatság.
Kézműves foglalkozás: népi kismesterségek rendszerbe foglalása. A soproni Néprajzi
Múzeum anyagának megtekintése, rendszerezése.
10.
Szent Iván hava.
Jeles napok:
 Medárd napja - időjóslás (06. 08.)
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 Margit napja - vetőnap (06. 10.)
 Péter-Pál napja - aratás kezdőnapja (06. 29.)
 Szent Iván napja - tűzugrás (06. 24.)
Említés szinten beszélünk a júliusról.
Szent Jakab hava.
Az éves munka összefoglalása.
Követelmények:
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Szt. Mihály, Simon - Júdás, Márton, Katalin,
András, Karácsony, János, Vízkereszt, Farsang, Sándor – József - Benedek,
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szt. György, Nagyböjt, Nagyhét, Húsvét, Pünkösd, Szt.
Iván, Margit, Péter-Pál.
- A népszokások közül a következőkről rendelkezzen alapvető ismeretekkel: aratásbetakarítás, fosztó, disznótor, Betlehemezés, regölés, köszöntő, Háromkirályok járás,
busójárás, rönkhúzás, Gergely-járás, húsvéti tojásfestés, locsolkodás, Pünkösd,
zöldágjárás, tűzugrás.
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag:
1.
Egy-egy jeles napi
rítusmagyarázat).

rítus

formai

elemei

(rítustevékenység,

mondott

rítus,

2.
A magyar népszokásokat befolyásoló történelmi kultúrkörök (görög-római, germán,
kelta, szláv, zsidó-keresztény).
Pogány magyar hiedelemvilág.
3.
Születés: babonák, jóslások a születendő gyermek tulajdonságaira, tabuk-jogok terhes
asszony számára, a születéssel kapcsolatos hagyományok (bába, az apa szerepe).
Paszita, komatál, keresztelő (mulatság).
4.
Gyermekjátékok. A gyermekkor tárgyai (játékok, eszközök, ruhaneműk). A gyermeki
munka, munkára nevelés, munkába állás).
5.
A serdülőkor táncalkalmai (viselkedésmód elsajátítása), tilalmak, tabuk
megszegésének megtorlásai).
Leányavatás, legényavatás (szervezett alkalmak, szokások, céhek, banda…).
Udvarlási szokások, szerelmi élet.

-

ezek

6.
A párválasztás szokásai, közvetítés, háztűznéző, leánynéző, leánykérés.
Hozomány, eljegyzés, ajándékok.
7.
Kereszténység előtti magyar szokások (leányrablás, szöktetés, asszonyvétel).
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8.
Lakodalom (a rítusok rendje, szerepek, táncok, szokások - ezek táji eltérése) - a
házasok életmódja (családformák).
9.
Lakodalom (egy lakodalmas – gyermeklakodalom – összeállítása - eljátszása).
10.
Halál (viszonyulás az elmúláshoz, felkészülés a halálra, szokások, sirató, temetés,
temetési szokások, halotti tor, kísértet, halottlátó, halottkultusz).
Követelmények:
- Ismerje az emberélet fordulóit: születés, gyermekkor, legény-leányélet, párválasztás,
házasság, lakodalom, a házasok életmódja, halál - rendelkezzen ezekről alapvető
ismeretekkel.
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag:
1.
A magyar nép hiedelemvilága-bevezetés (sámánizmus, pogány elemek, keresztény
elemek).
2.
A hiedelemvilág történeti rétegei.
Az ősmagyar réteg: finnugor és ótörök elemek, sztyeppék nomád állattartóinak
világképe.
Európai pogány vallások, a zsidó-keresztény kultúra.
3.
Régészeti, nyelvészeti, történeti adatok (fordított túlvilág, többlélekhit, toteminus).
Sámánizmus (alapelemei: közvetítő funkció, transztechnika, sámánbetegség).
A sámánizmus nyomai a paraszti kultúrában (táltos, halottlátó, mesei motívumok).
4.
A sámánhitű népek világképe: mítoszok a világ keletkezéséről, életfa, világfa,
égitestekkel kapcsolatos hiedelmek, tűzkultusz, növények – állatok - emberi testrészek.
5.
Természetfeletti képek.
Alsómitológia-animizmus, meselények, hiedelemlények.
Lidérc, lúdvérc (fényjelenség, tüzes ember).
Negatív női démon, tündérek, ezek összefonódása a boszorkánnyal, kísértet.
6.
Természeti démonok (vízilények-sellő, Hany Istók, erdei lények, óriások, törpék).
7.
Ördög-démon (alvilági lény, gonoszság, funkciója, megjelenése a néphitben, mesékben).
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8.
Luca - boszorkány (visszautalás a jeles napra, téli napfordulóval való kapcsolatok,
asszonyi tilalmak, hazafi tevékenység).
9.
Táltos (táltos mondák, sámánizmus, a pogány sámán).
Garabonciás (elterjedése, keveredés a nyugati mágusokkal,).
Boszorkány (a népmesei boszorkány, a vasorrú bába - Baba Jaga -, középkori
boszorkányperek, eretnekség.
10.
Tudományosok (a boszorkányok ellenfelei, tudóspásztor, tudós molnár, ördöngösség).
Látók, nézők, gyógyítók (átmenet a született tudós és a szerződött ördöngösök között,
halottlátó, javasember, csontkovács).
Magyar tündérmesék hiedelemvilága
Babona, babonás cselekmények (rontás, igézés, szerelmi varázslatok, védekezési
praktikák, ráolvasások, jövendölések).
Követelmények:
- Ismerje a hiedelemvilág történeti rétegeit (ősmagyar, európai pogány vallások, zsidókeresztény kultúra).
- Ismerje a paraszti hiedelemvilág főbb szereplőit, tudja ezek funkcióit (Sámán, táltos,
ludvérc, ördög, boszorkány, tündér, tudományok, látók…).
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag:
1.
A népköltészetről általában (hagyományozódás, közösségi jelleg, alkalomhoz kötöttség).
2.
Verses népköltészet.
Eposz (műfaji jellemzők, népi eposzok - Kalevala, Roland-ének).
3.
Népdal: szerelmi líra.
Vitézi énekek, bujdosó dalok, rab-költészet.
Pásztor és betyárdalok.
Katonadalok.
Aratódalok, summás-cseléd- és szolgaénekek.
Mulató és bordalok, csúfolódók.
4.
Ballada.
Előadásmód, előadási alkalmak.
A ballada földrajzi elterjedése, területi sajátosságai, típusok (régi, új, átmeneti) egyes
típusok variánsainak feldolgozása.
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5.
A mese, mint műfaj felfedezése. Előadásmód, előadási alkalmak. A mese - a népmese.
Népmese feldolgozások - dramatikus játék, bábjáték, rajz formájában.
6.
Tündérmesék, hősmesék - ősvallási maradványok, nomád hősénekek maradványai.
Trufák, novellamesék, falucsúfolók, viccek (rátótiádák).
Állatmesék, legendamesék.
Népmese feldolgozása dramatikus játék formájában. A magyar népmese formai
sajátosságai.
7.
A monda (történeti mondák és csoportjai, helyi mondák, hiedelemmondák, álhiedelem
mondák).
8.
Szólások, közmondások, találós kérdések.
Követelmények:
- Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészet általános jellemzőiről.
- Ismerje a népköltészeti műfajok jellegzetességeit (népdal, ballada, mese, monda,
szólás, közmondás, találós kérdés) - ezekre tudjanak példát, helyezzék el térben,
időben.
Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag:
1.
A magyar nép táji, történeti csoportjai – bevezetés. (vallási különbségek, saját
identitástudású néprajzi-etikai csoportok)
2.
Dunántúl:
 Bakony, Balaton-felvidék,
 Göcsej és Hetés,
 Mezőföld,
 Ormánság,
 Őrség,
 Kisalföld,
 Somogy,
 Szlavónia,
 Zselic,
 Sárköz.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)
3.
Felvidék:
 A palócokról (történeti háttér, földrajzi elhelyezkedés, viselet),
 Barkók,
 Csallóköz,
 Mátyusföld,
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 Galga-mente
 Matyók,
 Tokaj-Hegyalja,
 Zoborvidék.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)
4.
Alföld:
 Bácska, Bánát,
 Bodrogköz
 Debreceni hajdúk,
 jászok
 Kalocsa-vidék (Kalocsai – Sárköz),
 Kunok,
 Szeged-vidék.
(Film és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról)
5.
Erdély, Partium, Moldva, Bukovina:
 Erdély és a Partium történelme általában,
 Kalotaszeg,
 Mezőség,
 Szék,
 Székelység,
 Csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu).
(Film- és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról.)
Követelmények:
- Tudja a néprajzi-etikai csoportok elkülönítésének jellemzőit.
- Ismerje a magyar népi tájfelosztást, a magyar néprajzi csoportok földrajzi
elhelyezkedését, kialakulásuk, hagyományos népi kultúrájuk legfőbb momentumait
(Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva, Bukovina).
Értékelés:
A számonkérés formája:
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A
minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények:
- a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése,
- az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat,
- házi dolgozat.
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TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag:
A magyar tánckincs történeti rétegei
1. A régi táncréteg vonásai
1.1. Körtáncok
- Leánykörtáncok (karikázók): Dél-Dunántúli, Északi, Erdélyi körtáncok
1.2. Eszközös pásztortáncok
- Botoló (párbajszerű forma, páros botoló, szóló forma)
- Mutatványos – ügyességi táncok (kanásztánc, seprűtánc)
1.3. Ugrós-legényes tánctípus
- Ugrós táncok
- Erdélyi legényes táncok
1.4. Régi páros táncok
- Küzdő karakterű páros
- Ugrós páros
- Forgós-forgatós
2. Az új táncos réteg vonásai
2.1. Verbunk (kialakulás, történelmi háttér)
- Körverbunk
- Szóló verbunk
- Csárdás
- Lassú csárdás
- Friss csárdás
Követelmények:
A tanulók ismerjék a magyar táncstílus történeti rétegeinek főbb jellemzőit
(hasonlóságok, különbségek).
Ismerjék a régi és új táncréteget alkotó tánctípusok alapvető stílusjegyeit:
- elnevezések,
- szerkezet,
- zenei kíséret,
- motívum és formakincs,
- a szerkesztés elvei,
- helye a táncrendben,
- előfordulását a táncdialektusokban.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag:
Alkalomhoz kötött táncok
Dramatikus – pantomimikus táncok
A magyar néptánc kutatása
- elemzés, rendszerezés
Táncélet, táncok szokások
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-

a tánc hagyományozódása
táncos alkalmak
táncrendezés
táncillem, táncrend, táncszók

Egyetemes tánctörténet
5.1. Őskori táncok (ősközösség)
5.2. Táncok az ókori kultúrákban (egyiptomi, görög, római, indiai táncművészet)
5.3. Táncok a középkorban (társasági és színpadi táncok)
5.4. A balett kialakulása
5.5. Noverre
5.6. A XIX. Század táncművészete
5.7. A XX. Század táncművészete
5.8. A táncházmozgalom kialakulása, fejlődése, alakulása a napjainkig
Követelmények:
A tanulók ismerjék az alkalomhoz kötött és a dramatikus-pantomimikus táncok főbb
jellemzőit, területi előfordulásait. Ismerjék a tánckutatás folyamatát, azok jeles
képviselőit, tudják az elemzés, rendszerezés alapvető elveit, a táncos szokások
fogalmait, folyamatait.
Ismerjék az egyetemes tánctörténet történeti alakulását, ezek alapvető jellemzőit,
legjelesebb képviselőit.
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TÁNCJELÍRÁS
Továbbképző 9. Évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag:
A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés és a
táncjelírás tanítása párhuzamosan történik.
Mozdulatelemzés
- A tánc tagolódása:
fázis – motívum – motívumfűzés – tánc
2. Alaptényezők:
- plasztika
(irányok, mellékirányok, fő magassági
fokok, tágsági fokok, frontirányok, térrajz)
- ritmika
(hangjegyérték, metrum és az ütem,
ritmus, tempó)
- dinamika
(erőfok, feszítés-lazítás)
3. A mozdulat és helyzet típusai:
- mozdulattípusok
 lépés
 súlyt hordó láb mozgása
föl-le, lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás,
ringás jobbra-balra
 gesztus
levegőben lévő láb mozdulata (levegőben
lévő láb csúsztatása, kar-fej forgatása)
 ugrás







- helyzettípusok
testpozíció (állás)
súlytalan testrészek mozdulatlansága
szünet a testben
szünet a térben
szünet a helyen
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Táncjelírás

- Alapfogalmak:
Vonalrendszer
Irányok

2. Mozdulat típusok jelölése:
 lépés jelölése
 magassági szintek
(forgatás jelölése később)
 kiegészítő jelek:
kapocs
ismétlőjel
(csúsztatás, forgatás jelölése később)
 ugrás jelölése
 kiegészítő jelek:
távolság csökkentés, növelés
földhöz közeli lábmozdulatok
kis térdhajlítás, feszítés a lábfej részei,
azok alkalmazása:
(talajérintés, gördülő és csúszó lépés)
dinamikai jelek:
(erőteljes lábmozdulat, rugózás-rezgés,
bokázó-taps)
pozíciójelek
forgatás jele
 helyzettípusok jelölése
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Követelmények:
- a motívumok ritmusának eltapsolása,
- a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése,
- egyszerű motívum (karikázó vagy ugrós) leolvasása, előadása,
- a mozdulattípus felismerése,
- verbunk motívum leolvasása, előadása.
TÁNCJELÍRÁS
Továbbképző 9. Évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag:
Mozdulatelemzés
- mozdulattípusok
 forgás
perdülő
perdülés nélkül
ugró
 keringés
 gesztus
testrészek forgatása
karhelyzetek
csípő forgatása, döntése, hajlítása
kiegészítő fogalmak
 páros viszony
 fogások
 táncos-eszköz viszonya

Táncjelírás
 különböző típusú forgások jelölése
frontirányok
 Kiegészítő jelek
testrészek és izületek
(csapásolás, lábszárkörzés
lábfej tartás) (lefeszített „pipáló”)
 keringés jelölése
 újabb gesztusok jelölése
 páros viszony jelölése
 fogások jelölése
 vonatkozási jel

Követelmények:
-

mozdulattípus felismerése,
ugrós-legényes motívum leolvasása, előadása,
mozdulattípus felismerése,
csárdás motívum leolvasása, előadása.

1.4. A néptánc tanszak vizsgakövetelményei
A művészeti alapvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
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- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill.
koreográfia részletének előadása: csoportosan 5-10 perc
- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli 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.
Folklórismeret:
- Jeles napok,
- Munkavégző ünnepek,
- Az emberélet fordulói.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia
részlet, betanított folyamat) csoportos bemutatása.
Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek
tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban
(maximum 3 pár), illetve egyénenként párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen
ugyanabból a dialektusból.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják
és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a
szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
- A szokás elhelyezése az évkörben,
- A szokástartalom ismerete (magyarázata),
- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai.
- a koreográfia ismerete,
- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.
A művészeti záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 5-10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
- Improvizáció 8-10 perc
2. A vizsga tartalma
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2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok
munkásságának jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok 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 táncrendet.
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő
zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják
és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a
szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- 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.
NÉPI ÉNEK TANTÁRGY RÉSZLETEZÉSE A NÉPZENE TANSZAKNÁL TALÁLHATÓ
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2. BALETT TANSZAK
2. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei
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 nem célja a hivatásos és versenytáncos
képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
2.1. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
- Klasszikus balett
- Balett-előkészítő gimnasztika
- Népi gyermekjáték
- Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak:
- Néptánc
- Társastánc

Tantárgy

Klasszikus balett
Balett-előkészítő
gimnasztika
Népi
gyermekjáték
Tánctörténet
Köt. vál. tant.
Összesen
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2. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
KLASSZIKUS BALETT
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Helyes testtartás
Rúdfogás technikája
Lábhelyzetek: I. II. III. V. pozíciók
Karpozíciók: I. II. III. pozíciók
Rúdgyakorlat
Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett.
Demi plié I. II. V. pozíciókban.
Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben.
Battement tendu I. pozícióban rúd mellett.
Battement tendu passé par terre.
Battement tendu jeté rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal áll, va előre.
Demi rond en dehors és en dedans.
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Plié soutenu.
Relevé lent 45".
Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé.
Relevé I. II. pozícióban.
Hajlások rúddal szemben hátra.
Közép-gyakorlat
Irányok - térbeosztás.
Karpozíciók I. II. III. 1/2 port de bras.
I. port de bras.
Pozíció váltás.
Demi plié I. II. pozícióban.
Demi plié V. pozícióban.
Battement tendu I. pozícióban
Allegro
Temps levé saute I. II.
Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva.
Pas marché lépések.
Galopp lépés.
Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon.
Követelmény
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Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
V. pozíciós munkák kezdete
Gyakorlatok bővítése
Rúdgyakorlat
IV. pozíció megtanítása.
Grand plié I. II. V. pozíciókban.
Battement tendu V. pozícióban.
Battement tendu jeté rúd mellett.
Rond de jambe par terre demi plié-vel.
Fondu 45°-on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre.
Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva.
Relevé lent 45° fölé.
Frappé lábujjheggyel a földet érin:ve.
Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre.
Relevé V. pozícióban.
Dőlés előre rúdnak háttal állva.
Hajlás oldalra rúddal szemben állva.
Középgyakorlat
Battement tendu V. pozícióban.
Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans.
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Plié soutenu.
Croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással.
II. Port de bras.
Relevé I. II. pozícióban.
Allegro
Temps levé sauté V. pozícióban.
Petit échappé.
Petit changement de piéd.
Sissonne simple rúddal szemben.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
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Alapfok
3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Fej és karkíséretek
Középgyakorlatok növelése
Nagy pózok lábujjheggyel érintve a földet
Tempók gyorsítása
Rúdgyakorlat
Demi plié és Grand plié IV. pozícióban.
Battement tendu demi plié-vel.
Battement tendu jeté demi plié-vel.
Battement tendu jeté passé par terce.
Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra.
Preparáció a rond de jambe par terce-hez.
Soutenu 45°-on előre, oldalra, hátra.
Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra.
Double frappé 35°-orv előre, oldalra, hátra.
Relevé lent 90°-on előre, oldalra, hátra.
Developpé 90°-on előre, oldalra, hátra.
Előkészítő a rond de jambe en fair-hez.
Petits battements sur le cou-de-pied.
Grand battement jeté előre, oldalra, hátra.
Hajlások rúd mellett.
Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva.
alance féltalpon pozíciókban.
Pas de bourrée lábváltással.
Középgyakorlat
Grand plié I. II. pozícióban.
Battement tendu demi Alié-vel.
Battement tendu marché.
Battement tendu jeté.
Battement tendu jeté demi plié-vel.
Rond de jambe par terce demi plié-vel.
Relevé lent 45°-on.
Frappé lábujjheggyel érintve a földet.
Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre,
hátra,
valamint I. II. III. arabesque-ben.
Temps lié par terce tagoltan.
III. Port de bras.
Allegro
Petit echappé egy lábra érkezve.
Assemblé oldalra.
Glissade oldalra.
Sissonne simple en face.
Changement 1/4 és 1/2 fordulattal. 6. Pas chassé előre és oldalra.
Petit jeté oldalra a rúdnál. 8. Polkalépés.
Követelmény
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Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Egyes gyakorlatok féltalpra emelése
Pózok a rúdnál nagy kartartással
Tour preparációk

Rúdgyakorlat
Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel.
Battement tendu pózokban nagy kartartással.
Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással.
Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Double fondu 45°-on talpon.
Demi rond 45°-on talpon en dehors és en dedans.
Grand ronde 45°-on talpon en dehors és en dedans.
Frappé lábujjhegyen állva.
Double frappé lábujjhegyen állva.
Rond de jambe en fair talpon.
Relevé lent pózokban.
Developpé pózokban.
Developpé passé, en face és pózból pózba.
Petits battement sur le cou-de-pied lábujjhegyen állva.
Attitude helyzetek.
Relevé egy lábon.
Coupé-piqué V. pozícióban talpon és lábujjhegyen.
Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal.
Középgyakorlat
Grand plié N. és V. pozícióban.
Battement tendu pózokban nagy kartartással.
Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi-plié-vel.
Battement tendu jeté pointé.
Battement tendu jeté marché.
Fondu 45 °-on en face.
Soutenu 45°-on en face.
Frappé 35°-on en face.
Double frappé 35°-on en face.
Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással.
Relevé lent 45°-on pózokban.
Relevé lent 90°-on en face.
Developpé 90°-on en face.
Temps lié par terre folyamatosan és hajlással.
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3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba.
Pas balarcé en face és 1/4 fordulattal.
Tour-ok
Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez II. IV. V. pozícióból en dehors és en dedans V.
pozícióba zárva.
Tour sur place.
Allegro
Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva.
Petit jeté.
Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal.
Double assemblé oldalra.
Sissonne fermé oldalra.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Pózok használata - kis pózok megtanítása
En tournant gyakorlatok
Tourok kezdete
Rúdgyakorlat
Battement double-tendu előre, hátra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel.
Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással.
Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra.
Double fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel.
Soutenu 45°-on féltalpra emelkedéssel.
. Demi rond 45°-on féltalpon.
Grand ronde 45°-on féltalpon.
Rond de jambe en 1 air féltalpon.
Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra.
Mély hajlások előre és hátra. Fouetté talpon 1/2 fordulattal.
Középgyakorlat
Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal.
Battement double-tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié-vel.
Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal.
Grand rond de jambe par terre.
Fondu 45°-on pózokban kis kartartással.
Soutenu 45°-on pózokban kis kartartással.
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Relevé lent 90°-on pózokban.
Developpé 90°-on pózokban.
Grand battement jeté.
IV. port de bras.
Tour-ok
Egy tour sur le cou-de-pied II. IV. V. pozícióból.
Tour pas de bourrée diagonálban.
Allegro
Changement egy fordulattal.
Assemblé előre és hátra.
Glissade előre és hátra.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése
A kivitelezés szépítése
Ebben az évfolyamban új gyakorlatokat nem tanítunk. Az első öt évfolyamban
elsajátított tananyag elmélyítése a feladat. A törzs, a fej, a végtagok harmonikus,
koordinált mozgásának fejlesztése, az izomzat teherbíró-képességének és az
ízületek mozgáshatárának fokozása biztosítson megfelelő alapot a továbbképző négy
évfolyamának munkájához.
Feladat a csoport technikai tudásának és tánckészségének továbbfejlesztése.
Végeztessünk rúdnál és középen, valamint az ugrásoknál gazdagabb, összetettebb
kombinációkat, fokozzuk a gyakorlatok mennyiségét. Fontos a test harmonikus és
koordinált mozgásának elérése.
Rúdgyakorlatok pózokban
Féltalp munkák Tourok
növelése Battírozás
alapozása
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Rúdgyakorlat
Battement double-tendu nyújtott lábbal és demi-Alié-vel pózokban.
Battement tendu jeté-developpé pózokban.
Battement tendu jeté enveloppé.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fondu 45°-on tombé-val.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fouetté 45°-on rúd felé és rúdtól elfordulva.
Frappé ritmizálva.
Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel.
Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel.
Petits battements ritmizálva.
Battement pour batterie.
Developpé ballotté 45°-on.
Allongé pózok.
Grand battement jeté developpé-val.
Középgyakorlat
Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal.
Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra.
Frappé féltalpon.
Petits battements sur le cou-de-pied féltalpon.
Grand battement jeté pózokban.
Grand battement jeté marché.
Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal.
IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve.
V. port de bras.
VI. port de bras.
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied IV. pozícióból 2 fordulattal.
Tour posé en dehors, en dedans.
Tour tire-bonchon 1 fordulattal.
Tour chainé diagonálban.
Allegro
Échappé 1 fordulattal.
Temps levé sauté 1 lábon.
Assemblé pózokban.
Glissade pózokban.
Sissonne fermé 45°-on pózokban.
Sissonne ouverte 45°.
Sissonne tombé előre, hátra, oldalra.
Ballonné 45°-on oldalra helyben, és coupé-val.
Échappé battu rúddal szemben.
Követelmény
1. Legyen képes
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- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Plié-relevé-k
Grand tour 1 fordulattal
Entrechat battu-k
Tour lent
Rúdgyakorlat
Battement tendu en cercle.
Battement tendu jeté en cercle.
Fondu 90°-on talpon.
Double fondu 90°-on talpon.
Frappé plié-relevé-vel. Double frappé plié-relevé-vel.
Rond de jambe en fair plié-ben befejezve.
Relevé lent plié-relevé-vel.
Developpé plié-relevé-vel.
Developpé passé féltalpon.
Developpé ballotte 90°-on.
Demi rond 90°-on talpon.
Grand rond 90°-on talpon.
Fouetté 90°-on.
Grand battement jeté passé par terre.
Grand battement jeté developpé-val.
Középgyakorlat
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fouetté 45°-on talpon.
Relevé lent 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Passé developpé 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Tour lent nagy pózokban kivéve IV. arabesque.
IV. arabesque 45°-ra megemelt lábbal.
Grand battement jeté pointé-val.
Pas de bourrée dessus-dessous.
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva.
Tour tire-bouchon 2 fordulattal.
Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott lábbal.
Tour posé en suite.
Tour piqué diagonálban.
Allegro
Ballonné 45°-on haladva pózokban.
Échappé battu.
Pas de chat 45°-on oldalra (olasz forma).
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Temps lié sauté.
Sissonne fermé 90°-on oldalra.
Sissonne fermé 90°-on pózokban.
Követelmény
1. Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Grand fouetté-k
Grand allegro-k
Rúdgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedÉ~sel.
Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Frappé posé-val.
Double frappé posé-val.
Rond de jambe en fair 45°-on plié-relevé-vel
Demi ropd 90°-on féltalpon.
Grand rond 90°-on féltalpon.
Grand battement jeté féltalpon.
Grand battement jeté relevé-vel.
Középgyakorlat
Fondu 90°-on talpon en face és pózokban.
Soutenu 90°-on talpon en face és pózokban.
Relevé lent 90°-on plié-relevé-vel.
Developpé 90°-on plié-relevé-vel.
IV. arabesque 90°-on.
Grand fouetté a la seconde-ból I. arabesque-be fordulva.
Temps lié par terre 45°-on talpon.
Pas de bourrée dessus-dessous en tournant.
Tour-ok
Grand tour 1 fordulattal I. arabesque-ben és a la secondban.
Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással.
Allegro
Entrechat quatre.
Royal.
Jeté coupé-val 45°-on croisé-ban Ps effacée-ban előre haladva.
Grand assemblé.
Pas failli előre haladva.
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Contre temps.
Jeté entrelacé.
Követelmény
Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Táncos kombinációk
Diagonál tour-ok
Grand allegro-k bővítése
Rúdgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Frappé posé-val 1/2 fordulattal.
Double frappé posé-val 1/2 fordulattal.
Demi rond 90°-on plié-relevé-vel.
Grand rond 90°-on plié-relevé-vel.
Grand battement jeté balancoire.
Középgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. w
Grand fouetté 1/2 fordulattal.
Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal.
Temps lié par terre 90°-on talpon.
Grand battement jeté developpé-val en face és pózokban.
Tour-ok
Tour degagé diagonálban.
Pas emboité diagonálban.
Allegro
Grand assemblé en tournant. Grand jeté.
Grand fouetté I/2 fordulattal.
Pas couru.
Követelmény
1. Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
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BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA
Előképző 1-2.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Lábfejgyakorlatok állva
Rúddal szemben, párhuzamos lábbal állva külön a jobb és a bal lábbal
- rüszt - spicc - rüszt - talp,
- spicc - rüszt - talp - a sarokra támaszkodva a talp megemelése - vissza talpra,
- relevé 2 lábon - visszaereszkedés, egyik láb rüsztön - spicc - rüszt - talp
Mindkét lábbal egyszerre
- relevé - áttör a rüszt - visszanyújt relevébe - leereszkedés talpra - plié nyújt a térd
relevé
- visszaereszkedés talpra.
I. pozícióból: tendu - pipa - spicc - zár,
tendu - áttör a rüszt (térd hajlít) - térd, spicc nyújt - zár,
plié soutenu - elemel a láb - elenged a rúd, tart a láb - letesz
spiccre - nyújt a térd(visszafog a kéz a rúdra) - zár
A gyakorlat á la quatriéme végeztethető.
Követelmény
A csípő és a váll ne mozduljon el a kapaszkodás nélküli egyensúlyi helyzetben sem.
Lábfejgyakorlatok ülve
- a lábujjak mozgatása ("vakar") 2 lábbal egyszerre, majd külön a jobb és bal
lábbal,
- pipa - spicc,
- spicc - rüszt - pipa - spicc,
- pipa, hajlít a térd - kinyújt a térd,
- lábfej körzés bokából kifordítva I. pozícióig bentről kifelé és kintről befelé.
Hátgyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából
Ülésben előre dől - egyenes - gömbölyít - egyenes.
Fekvésből
- felül - ráhajol a lábra - visszaül - legördül fekvésbe (fent tartott kéz),
- felvisz a láb a függőlegesbe - hátra egészen a fej mögé - leenged a medence, láb
vissza a függőlegesbe - leenged fekvésbe,
- felső hát megemelés alkarra támaszkodva (lapocka),
- medence megemelés alkarral alátámasztva behúzott lábakkal - láb nyújtás
- vissza fekvésbe,
- híd gömbölyű (kéz - láb közel egymáshoz) - fej megemelés - a nyakat
tartva hátra hajlítás - jobbra-balra.fordítás - visszaereszkedés,
- híd nyújtott kézzel-lábbal (a fejmunka azonos a gömbölyű hídéval).
Hátgyakorlatok a hátizmok megerősítése céljából
Hason fekvésből
- megemel a derék - kéz oldalt, visszaereszkedik,
- megemel a derék - kéz oldalt helyzeten keresztül vált jobb - bal II.
arabesque-be visszaereszkedik,
- megemel a derék - hátrahajlás - hajlásban feljön a kéz III. pozícióba visszaemel a
derék egyenesbe - kéz lejön I. pozícióba - kéz megnyújt előre - visszaereszkedés
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fekvésbe,
- behajlít a láb - kéz megfogja a bokát - térd nyújt, felhíazza a felsőtestet kéz
elengedi a lábat - derék visszaemel a függőlegesig III. pozícióba kézzel, - legördül
fekvésbe.
Térdelésből kiindulva
- kezek fent az indulásnál, felsőtest elfordul, az egyik kéz egy félkörön átvezetve,
hátul érinti a padlót, a két lábszár között - medencét kicsit előretolja vissza, ugyanez megismételve a másik oldalra,
- gömbölyítés, leülés a lábszárakra, kéz hátul felmegy - visszaemelkedés a
kiindulási helyzetbe,
- hátrahajlás - kezek a test mellett, fej oldalra fordítva, tartott nyak visszaemelkedés - gömbölyítés,
- cica - térdelésből letesz a kéz, felsőtest közel a térdhez - kicsúszás hasra.
Követelmény
A gyakorlatok végzése közben a vállak maradjanak lehúzva, a gerinc szabadon hajlik
a két váll között.
Gyakorlatok az en dehors fejlesztésére
Háton fekve
- lábfejek kiforgatva, térd hajlít - mint demi plié - kinyújt - hajlít - nyújt,
- lábak a levegőben 90° felett szétnyitva, kézzel - később kéz nélkül meghúzogat,
lazít,
- ugyanez lejjebb - 90°-on vagy alatta kicsit,
- 2 láb hajlít - szétnyit - spiccek a földön fecskében, (béka) két térd a föld felé
húzogat,
- az egyik láb kivezet oldalra, vissza, másik láb. A csípő az ellentétes láb
oldalán nem fordulhat a nyitó láb irányába,
- ugyanez ülve, a két kézre támaszkodva, a hát kiemelt.
Ülve
- a lábak angol spárgaszerűen nyitva, a medence mögött letett kezekre
támaszkodva előre nyomva megemel a medence - a lábak kiforgatva - viszsza,
- a lábakat kiforgatva, lábfej pipa helyzetben kiforgatva, egyenes háttal előre hajlás,
- az előző helyzetből átmászás hasra.
Hason fekve
- homlok a földön - kezek elöl fönt, lábak terpeszben nyitva, kifelé forgatva, lábfej
fecske tartásban - (sarok a földön, ujjak a levegőben), hajlít az egyik térd passéba
- visszanyújt
- másik láb,
- ugyanez, alkar támasszal.
Követelmény
Mindkét csípőcsont végig maradjon a földön.
Gyakorlatok az előre irányú lábemelés, tágítás fejlesztésére
Háton fekve
- két láb nyújtva - hajlított térddel felhúz az egyik (en dedans) passé-ba
feljebb húz a hashoz (medence a földön marad) meghúzogat, lazít, viszszanyújt,
- ugyanez: a passé után feljebb húz, kinyújt, fent vissza passé-ba, kinyújt a földre,
- kiforgatott lábbal relevé lent - pipa - spicc meghúzogat, levisz, en dehors
passé - developpé előre - vissza passé-ba - lecsúsztat, grand battement jeté.
Követelmény
A medence végig maradjon a földön, nyújtott lábnál a combizom
és a vádli legyen felhúzva, a lábfej fecskében lefeszítve.
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A relevé lent - developpé - grand battement jeté gyakorlatok a padlón fent
kézzel is gyakorolhatók
Gyakorlatok az oldalirányú lábemelés, tágítás fejlesztésére
Ülve
- terpeszben (angol spárga) hajlás a lábra lent tartott kézzel indulva, a
- hajlás irányának megfelelőkéz csúsztat a lábon, a másik felvisz félkörrel a fej fölé.
Oldalt fekve
- passé developpé - pipa - spicc - vissza passé-ba,
- ugyanez alkar támasszal,
- fekve grand battement jeté.
Követelmény
A test legyen teljesen egyenes, a medence nem billenhet hátra.
Háton fekve
- Relevé lent oldalra - először az irány kézzel, majd a földön a fej mögött, átnyúlva
az ellentétes kéz segítségével a láb a törzshöz húz.
Követelmény
A gerinc a lehető legegyenesebb maradjon, a csípő ne mozduljon el.
Gyakorlatok a hátra irányú lábemelés fejlesztésére
Hason fekve
- relevé lent - homlok a földön, kezek elöl,
- relevé lent - alkar támasszal, vállak lehúzva.
Követelmény
A csípőcsont végig maradjon a földön - térd átnyújtva - combizom és
vádli fölhúzva - lábfej fecskében, a lábemelés a hátsó combizomból történik.
Négykézlábról indulva
- a láb kicsúszik hátra - relevé lent, fej is megemel - letesz nyújtva a
spiccre - behúz- gömbölyít - fej lent,
- a láb kicsúszik hátra - relevé lent - hajlít a térd (attitude en dedans)
viszszanyújt az eredetinél magasabbra - letesz, behúz,
- grand battement jeté - behúzásnál gömbölyítés.
Alapfok 1-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Gyakorlatok az oldalizmok megdolgoztatására, valamint a csípő-váll viszonyának
tudatos kontrollálására
Háton fekve
- csípő elfordítás - vállak rögzítve, a lábszárak párhuzamosan összeszorítva felhúznak a
hashoz - majd jobbra - balra az izmok elengedése nélkül lehelyeznek a padlóra,
ugyanez a gyakorlat úgy, hogy a spiccek a földre vannak helyezve,
Ülésben
- derék - váll elfordítás - medence rögzítve a lábak hajlításba behúzva, a felső láb az alsó
láb combja elé spiccre hegyezve, a karok nyújtva, előre fordított tenyérrel fent, a törzs a
vállakkal' egy felet elfordul a felül lévő láb irányába - letesz a kéz a földre - hát
gömbölyít - visszaegyenesedik kezek visszaemelnek - visszafordul szembe,
ugyanez a másik irányba - majd újra a felül lévő láb felé.
Hasizomgyakorlat
Földön ülve
- lábak behúzva a hashoz, spiccek a föld felett, karok oldalt vízszintesen, nyújtanak
a lábak a föld felett, törzs hátra dől - visszahúz a láb, visszagömbölyít a hát felfelé nyújtanak a lábak, hát kiemel, homorít - visszahúz a láb, hát visszagömbölyít.
Spárga illetve attitude előkészítő
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Földön ülve
- kezek oldalt vízszintesen, lábak oldalra, a lehető legszélesebben szétnyitva, behúz
az egyik láb előre - a medence megemel - a nyújtott láb tovább csúsztat oldalra, medence
letesz a hajlított lábszár elé, a törzs felet elfordul a nyújtott láb irányába, miközben az
előre kerülő láb behajlít, lábszár vízszintesig, a hátra kerülő láb kinyújt, kezek a földön hátul a láb hajlít attitude-be - kinyújt; térd oldalra néz - hajlít, - nyújt - törzs a végén
előrehajol - hátra hajol.
Követelmény
Hajlításkor a comb csak lefelé ereszkedhet, kifelé ne mozduljon el.
spárga
gyertya
gyertyából spárga - angol spárgán keresztül vált másik lábra
Követelmény
Gyakorlatok álló helyzetben
- párhuzamos lábbal - leguggolás, kezek közben előre nyújtanak - megfog a boka, térdek
kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik a lábakkal vissza guggolásba - felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak),
- párhuzamos
láb, nyújtott térd - előrehajlása vízszintesig - tovább a teljes
összecsukódásig vissza a vízszintesig, felegyenesedés,
- Kis demi plié-ből, II. pozícióba kiforgatott lábfejekkel indítva - leereszkedés vízszintes
combig, kezek előre nyújtva, - térdek kinyúlnak, miközben a kezek letesznek a földre visszahajlít a térd, - feljön a felsőtest, kezek előrenyúlnak - kinyújt a térd, kezek
leeresztenek,
- párhuzamos nyújtott lábbal indítva, - plié, hát gömbölyít medence előretol, a
karok a test elé emelnek egy kicsit - nyújt a térd a kezek függőlegesbe
emelkednek, a törzs kiegyenesedik - a karok folytatják a kört hátra, hát homorít befejezve a karok körzését a hát kiegyenesedik,
- párhuzamos nyújtott lábbal indítva - a karok hátulról indítják a körzést - a
függőlegeshez érve plié, hát gömbölyít - a karok előre felé folytatják a kört, miközben a
test kiegyenesedik.
Járások
diagonálban - vagy körben
spicc nyújtáson keresztül talpon,
spicc nyújtáson keresztül féltalpon,
kombinálva, pl.: 2 talp - 2 féltalp 2 plié 2 talp.
A gyakorlatok különböző karkíséretekkel is végezhetők
8 lépés alatt egy teljes I. port de bras - vagy kintről indítva a körzést,
4 lépés alatt oldalt felvezetve - 4 lépés alatt levezetve a kart.
Allegro
sauté párhuzamos lábbal, kéz csípőn,
relevé-vel indítva: relevé kéz oldalt 45°-on - plié - karlendítés (alap L-III. pozíció)
sauté - nyújt a térd, sauté 2 lábra érkezve - sauté 1 lábra érkezve a másik elől felhúz
lefeszített lábfej jel, chassé, sauté, kilépéssel indítva.
Szökdelés
helyben, elöl felhúzott lábbal, helyben, hátul felhúzott lábbal.
Futás
elöl felhúzott lábbal, hátul felhúzott lábbal, kombinálva.
NÉPI GYERMEKJÁTÉK
Előképző 1-2.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok
- altatók Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli
- kiolvasók: Mese, mese, mátka..., Kiugrott a gombóc, Héja, héja lakatos...,
- szerepjátszók: Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon...
- fogócska: Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek...
- párválasztó: Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem zsebkendőmet...,
- fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban...
- vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az...,
Népi sportjátékok
Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság, önuralom,
önzetlenség, gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére.
- küzdő
Adj király katonát...,
- nemzetes
- fogó
fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő...,
- pásztorjátékok
csülközés, kanászozás,
- tréfás versengések
bakugrás, sótörés.
Néptánc alaplépések
A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes
csárdás, szökellő, galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb.
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
NÉPTÁNC
Alapfok
3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok)
- Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető,
csapások és ezek variációi
- eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges
Dél-dunántúli karikázó (lányoknak)
- karikázó motívumok (Somogy: ingó- és kombinációi csárdással, lépővel,
ridalépés váltásokkal, rida-bekezdő)
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Dunántúli ugrós
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- Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós motívumok, keresztező-futó
- Légbokázó, dobogó cifra
Rábaközi dus
- Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró-csapó és variánsai,
terpeszcsapó
Körverbunk (fiúknak)
- verbunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető séta,
pattintó csapó, hegyező
Sárközi karikázó (lányoknak)
- 5/8-os lépő, csárdás, futó
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Szatmári lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú páros táncokkal)
- szatmári motívumok: csárdások, hegyező, bokázók, fonás előre-hátra, átvetős
- lányoknak forgások
- fiúknak csapások
Verbunk (fiúknak)
- szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk, keresztezők
Hajlikázó (lányoknak)
- vonulósok, egyéni figurák
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus)
- lépő, váltó, séta-cifra, kopogók
- széki sűrű és ritka tempók
- dobogók, csapások
Széki porka, hétlépés
- fiúknak esetleg ritka és sűrű tempó
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
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Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Az eddig tanultak ismétlése
- dunántúli ugrósok, eszközös táncok,
karikázó,
- rábaközi verbunk és dus,
- szatmári hajlikázó, verbunk, lassú- és friss
- csárdás, széki négyes, csárdás, porka és
hétlépés
2. Széki táncrend kiegészítése
- fiúknak sűrű és ritka tempó: pihenők,
csapások - lányoknak énekek, csujjogatások
- mezőségi forgások megalapozása, gyakorlása
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Palóc lassú és friss csárdás
- csárdás: egy lépés, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, mártogatós, bokázó
Verbunk (fiúknak)
- verbunklépések, lépő, bokázók, lengetők, cifrák, hegyező, sarkazó, csapók, zárók
Karikázó (lányoknak)
- egyes-, kettes-, tovahaladó csárdások, bukósok, ridaforgó váltásokkal
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Székelyföldi forgatós és verbunk
- forgatós:
fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos, csizmaverős, kopogó, ugró bokázó,
lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) "kopogó"
- székely verbunk: kopogó, ugró bokázó, bokaverő, keresztező, csapásoló,
koppantgató.
Sárközi karikázó (lányoknak)
- 5/8-os lépő, csárdás, rezgő, futó motívumok
Követelmény
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- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mezőségi páros táncok
- mezőségi páros: akasztós, forgó, kar alatt forgató, átvetős, hát mögé
dobó, csapások, ugró bokázó, lányok: összeráz ( lassú cigánytánc, ritka
csárdás, ritka szökős, sűrű csárdás )
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- az elsajátított lépésanyag és motívumok stílusos bemutatása
- a táncokhoz tartozó dalok ismerete
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
TÁRSASTÁNC
TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC
Alapfok
3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Alaplépések
- XIX.sz.-i bók
- Pas marché
- Pas glissé
- Pas élevé
- Pas chassé
- Pas degagé
- Pas galopp
- Pas polka
- Pas marché etűd
- Pas polka előre-hátra-oldalra
- Forgó polka szólóban
- Kreutz polka
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok
4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már
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magasabb fokon kis etűdök formájában.
Alaplépések
- Pas chassé A formák
- Pas chassé B formák
- Pas polonaise előre haladva
- Pas polonaise hátra haladva
- Keringő lépés előre és hátra
- Keringő lépés előre haladva
- Keringő lépés hátra haladva
- Forgó keringő szólóban
- Páros forgó keringő
- Valse-Mignon
- Polka tánc
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok
5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A XIX. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb, kifinomultabb,
kötöttebb stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII. századi korai menüett
lépésein keresztül.
Alaplépések
- Pas balance
- Keringő etűd
- Polonaise etűd
- Menüett bók
- Pas menü
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ebben az évben a rokokó táncának, a Gavotte-nak lépései kerülnek sorra,
amelyek már klasszikus tudást igényelnek, ezért kerülnek a negyedik év
anyagába. Ezt a tudást az előző évek balett anyaga alapozza meg.
Alaplépések
- Gavotte bók
- Pas gavotte
- Pas zefír
- Pas pompadur
- Galambocska
Táncok
- Menüett
- Allemande
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- Francia négyes
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alaplépések és táncok
1. Gavotte tánc Tremolanti
2. Gagliarde tánc
Gagliarde bók
Ruade
Pied croise
Ruade de vache
Fleuret
Entretaille
3. Körmagyar lépései és
Andalgó
Tétovázó
Csalogató
Rida
Cifra
Lejtő

Pasziminimi
Salto tondo Grue
Marque le pied
Marque le talon
Capriole
Capriole intre ciata
Toborzó tánc
Lengető
Emelkedő
Verbunkos
Fonás Csárdás
Keresztelő
Bölcső
Magányforgó
Kisharang Vágó
Bokázók

GAGLIARDE
6/8-os reneszánsz, többnyire a lassú Pavane-t követő ugrós tánc. Kartartás,
ruhafogás a stílusnak megfelelően.
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás
TÁRSASTÁNC
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Az első évben a társastáncok kezdő anyagával ismerkednek meg a tanulók.
Foxtrott
Rumba Séta
előre, oldalt - mellé
Négyszög
Séta előre, oldalt - mellé +
Forgás séta
hátra, oldalt - mellé
oldalazó
cikcakk
válás - kubai séta
oldat - mellé + hintalépés forogva
Country I. séta
előre
Angol keringő
séta hátra (válás)
Séta jobb lábbal
párcsere
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Jobbra fordulás
galopp
Slow fox
cikcakk párban
negyed forgás
forgás

tapsos játék

Bécsi keringő
séta jobb lábbal fél
séta bal lábbal
jobbra fordulat

Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, stílusos előadás
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Angol keringő
séta bal lábbal
balra fordulás
Tangó
Forgás
Sétalépés
Promenád zárással
Samba
Lendítős
Fordulás
Sétalépés
Röpsasszé
Keresztlépés
kar alatt fordulás
Cha-cha-cha
Alaplépés
elől keresztező
hátul keresztező
Country tánc II. (Man mixer)
séta előre
séta hátra (válás)

dobogó, taps
kerülés
párcsere
forgás
Disco tánc (Stomp)
séta hátra, előre
szólófordulat jobbra és balra
dupla és szimpla érintő lépés
twist és taps
Country tánc III. (Yankee
mixer)
dupla polka
páros csusszanás hátra
párcsere
karolás
Jive
alap
válás
helycsere balról - jobbra
kézcsere hát mögött
ringó lánc jobbra forgással
helycsere jobbról - balra
jobbra pörgetés

Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, stílusos előadás
Tananyag
- két ismert tánc alaplépéseiből etűd
- Country tánc I. - IV.
1. Angol keringő
2. Country tánc I: motívumok(4/4-es counrty zenére)
3. Country tánc II. (4/4- es country zenére) Man - mixer
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4. Country tánc III. (4/4-es country zenére) Yankee mixer
5. Country tánc IV(4/4-es country zenére)
Követelmények
- az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete
- a párral táncolás technikájának biztonságos elsajátítása
- a stílusnak megfelelő előadásmód
- a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
Továbbképző 8.
Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
- klasszikus balettek (oroszok)
Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)

Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának
ismerete
- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén
keresztül a táncirodalom különböző stílusait
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2.4. A balett tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Klasszikus balett 45-50 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de
jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté gyakorlatok).
Középgyakorlatok
- különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok,
gyakorlatsorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement
jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával).
Allegro
- kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit
changement, petit échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade
alkalmazásával),
- nagy ugrás (sissonne fermée).
Tourok
- forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou -de- pied II. IV. V.
pozícióból, tour sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban)
választhatóan.
3. A vizsga értékelése
Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
- technikai biztonság;
- koordinált, esztétikus előadásmód,
- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
klasszikus balett 45-50 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk)
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= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő
gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de
jambe par terre, fondu, frappé, petits battement, adagio, grand battement jeté
gyakorlatok, féltalpra, emelkedés és allongé pózok alkalmazása).
Középgyakorlatok
- különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló
gyakorlatok, gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu, fondu soutenu, adagio, arabesque pózok, grand battement jeté, - pas de bourrée, mint
összekötő lépés).
Allegro
- kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement,
assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de
chat, sissonne ouverte, sissonne tombé alkalmazásával),
- nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90°-on, grand
assemblé, jeté entrelacé, grand jeté alkalmazásával).
Tourok
- forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon
középen, tour chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan.
3. A vizsga értékelése
3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
- technikai biztonság,
- koordinált, esztétikus előadásmód,
- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.
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3. TÁRSASTÁNC TANSZAK
3. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei
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 nem célja a hivatásos és versenytáncos
képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
3.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
Társastánc
Kötelező tantárgyak:
Gyermektánc
Klasszikus balett
Történelmi társastánc
Viselkedéskultúra
Tánctörténet
Szabadon választható tantárgyak:
A tanszak bármely tantárgya

Tantárgy

Évfolyamok
Előképző
1
2

Főtárgy:
Társastánc
Gyermektá
nc
Klasszikus
balett
Történelmi
társastánc
Viselekedés
kultúra
Tánctörténet
Összesen:
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1
4

2
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Alapfok
3
4
3
3

5
2

6
3

1

1

1

1

Továbbképző
7
8
9
10
2
2
3
3

2
1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

1

2

2

4

4

4
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3.3. Évenkénti tananyag és követelmény
GYERMEKTÁNC
Előképző 1.- 2.
Tananyag
- mozgáskoordináció - fejlesztő és összpontosító játékok,
- ritmusjátékok,
- megfigyelés - fejlesztő játékok,
- Mr. Jákob
- Suszter-, ritmus-, sarkazó-, holland-, stern-, krauz polka
- Cowboy-, mix-max country
- Bingó
- Társasági mambó, cha-cha-cha, angol keringő
- Merengő
- Disco
- Sevillana
- Argentin Tangó
- Csárdás
Követelmény:
- ritmus felismerés, annak visszaadása tapssal
- az egyes táncokhoz kapcsolódó zenei anyag önálló felismerése
- az egyszerű táncos mozgáselemek begyakorlása, előadása
TÁRSASTÁNC
Alapfok 1.
Tananyag
Alapmotívumok
- Foxtrott
- Angol keringő
- Tangó
- Bécsi keringő
- Slow Fox
- Samba
- Cha – Cha – Cha
- Rumba
- Jive
Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 2.
Tananyag
-

Angol keringő: jobbra fordulat, balra fordulat, átmeneti lépések
Quickstep: negyed fordulatok
Cha – Cha – Cha: alaplépések, sasszék, női szóló forgó, New York, Hand to Hand
Jive: Fallaway Rock, Change of Places R. to L. and L. to R.
Tangó: Walk on Left Foot, Right Foot, Progressive Link, Closed Promenade
Rumba: Basic Movememnt, Hand to Hand, Fan, Alemana, Spot Turns

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Alapfok 3.
Tananyag
-

Előző év tangó és rumba lépései
Angol keringő: Natural Spin Turn, The Chasse from PP., Outside Change
Quickstep: Progressive Chasse, Cross Chasse, Forward Lock
Cha – Cha –Cha: Fan, Alemana, Spot Turns
Jive: Change of Hands behind back, Link rock and Link
Bécsi keringő: Natural Turn, Forward Changes
Samba: Basic Movement, Reverse and Alternative, Samba Walk in PP., Whisk, Volta

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 4.
Tananyag
-

Előző év anyaga: Bécsi keringő és Samba
Angol keringő: The Weave from PP., Progressive Chasse
Tangó: Open Reverse Turn with Closed Finish
Quickstep: Natural Spin Turn, Backward Lock, Running Finish
Rumba: Hockey Stick, Closed and Open Hip Twist
Cha – Cha – Cha: Hockey Stick, Three cha-cha
Jive: American Spin, Stop and Go
Bécsi keringő formáció

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Alapfok 5.
Tananyag:
-

Slow Fox: Feather Step, Three Step
Paso Doble: Basik Movement, Appel, Sur Places, Promenade Link, Seperation
Angol keringő: Hesitation Change, Impetus
Tangó: Four Step
Quickstep: Chasse Reverse Turn, Double Locks
Bécsi keringő: Reverse Turn, Forward Locks
Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rocks
Cha – Cha – Cha: Cubean Breaks
Samba: Travelling-, Criss-Cross-, Maypole Volta, Bota Fogos to PP. and CPP., Side
Samba Walk, Stationary Samba Walks
Jive: The Whip, Fallaway Throwaway

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 6.
Tananyag
Angol keringő: Corte, Double Reverse Spin, The Back Whisk
Tangó: Progressive Side Step, Reverse Turn, Open Promenade, Back Open
Promenade, Back Corte, Rock Turn, Natural Promenade Turn, Natural Twist Turn
Quickstep: Natural Turn, Natural Turn with Hesitation, Natural Pivot Turn, Tipple
Chasse to Right, Bouble Reverse Spin
Slow Fox: Natural Turn, Reverse Turn, Change of Direction, Reverse Weave,
Impetus Turn, The Weave
Samba: Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Travelling Bota
Fogos, Reverse Turn, Corta Jaca
Cha – Cha – Cha: Natural Top, Natural Opening Out Movement, Closed Hip Twist,
Time Step
Rumba: Natural Top, Side Step, Cucarachas
Paso Doble: Chasse to Right and Left, Fallaway Ending to Separation, Cape,
Sixteen
Jive: The Walks
Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Továbbképző 7.
Tananyag
-

Angol keringő: Open Telemark, Closed Telemark, Outside Spin, Drag
Hesitation, Backward Lock, The Running Lock
Tangó: Fallaway Promenade, Promenade Link, Brush Tap
Quickstep: Progressive Chasse to Right, Four Quik Run, The V 6
Samba: Closed Rocks, Shadow Bota Fogos, Argentine Crosses
Cha – Cha – Cha: Shoulder to Shoulder, Outside Swivel
Slow Fox: Open Impetus Turn, The Weave from PP., The Natural Weave,
Natural Telemark, The Top Spin, Hover Feather, Hover Telemark
Paso Doble: Open Telemark, Ecart Fallaway Whisk, La Passe
Rumba: Reverse Top, Spiral
Jive: Whip Throwaway, Spanis Arms, Rolling off the arm

Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
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Továbbképző 8.
Tananyag
-

Angol keringő: Cross Hesitation, The jWing, Reverse Pivot
Slow Fox: Natural Twist Turn, Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel
Quickstep: The Zig Zag, Fich Tail, Change of Direction, Reverse Pivot
Samba: Open Rocks, Back Rocks, Plait
Cha – Cha – Cha: Rope Sinning, Advanced Hip Twist
Rumba: Kiki Walks
Paso Doble: Banderillas, The Twists
Jive: Simple Spin

Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
Továbbképző 9.
Tananyag
-

Angol keringő: The Weave, Left Whisk, Contra Check, Closed Wing, Double
Natural Spin
Tangó: The Chasse, Four Step Change, Fallaway Four Step, The Oversway
Slow Fox: The Hover Cross, The Natural Zig-zag from PP., Natural Hover
Telemark
Quickstep: Six Quick Run, The Hover Corte, The Rumba Cross, The Tipsy,
Running Finish
Samba: Toot Changes, Contra jBota Fogos, Rolling off the Arm
Cha – Cha – Cha: Cross Basic, Turkish Towel
Rumba: Sliding Doors, Fencing
Paso Doble: Cuup de Pique, Fregolina
Jive: Chiken Walks, Toe Heel Swivels

Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
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Továbbképző 10.
Tananyag
- Angol keringő: Hover Telemark, Natural Fallaway
- Tangó: Fallaway Reverse and Slip Pivot
- Slow Fox: The Whisk, Double Reverse Spin, Fallaway Whisk, Contra Check,
Pivot to Right
- Quickstep: Wing, The Whisk, The Top Spin, Impetus, Outside Spin
- Latin formációk
A továbbképző négy évfolyama alatt kell a tanulóknak megismernie a XIX. század
Társasági táncainak alaplépéseit, azok stílusnak megfelelő előadásmódját. A 4. év
végére elsajátítják a Francia négyes, valamint a Körmagyar tételeit.
Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
KLASSZIKUS BALETT
Alapfok 2.
Tananyag
1. Gyakorlatok a rúdnál
- lábhelyzetek és pozícióváltás 90 fokos és 180 fokos lábtartásban, I., II., III., V.
pozícióban
- demi plié I., II., III., pozícióban 90 fokon és 180 fokra nyitott lábbal, rúddal szemben
- hátrahajlás rúddal szemben
- relevé és plié relevé párhuzamos és 90 fokos nyitott állásban
- plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal
- degagé rúddal szemben II. pozícióban
- térdhajlítás és féltalpra emelkedés párhuzamos lábbal
- hátizom gyakorlatok
2. Gyakorlatok középen
- hátegyenesítés törökülésben, álló helyzetben
- Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra
- lábfejlesztő és lazító gyakorlatok
- háton fekve lábemelés
- térdelésből térd mellé ülés
- hason fekvésből gyakorlatok
- lábdobás
- nyújtógyakorlat
- térbeosztás
- karvezetések
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- klasszikus balett karpozíciók
3. Járások
- járás különböző zenei értékre
- járás féltalpon
- járás tapssal
4. Futások
- hátul felkapott lábbal
- elöl felkapott lábbal
- előre nyújtott lábbal
5. Szökdelések
- két lábon zárt lábtartással
- páros lábbal haladva
- váltott lábbal haladva
- párhuzamos lábbal
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 3.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett
- demi plié
- Battement tendu
- demi rond en dehors és en dedans
- plié soutenu rúd mellett
- Relevé lent 45 fokra
2. Középgyakorlatok
- demi plié
- pozícióváltás
- Battement tendu
- Battement tendu pass é part erre en face
- port de bras
3. Allegro
- temps levé sauté
- petit échappé
- galopplépés
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
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Alapfok 4.
Tananyag
1. Rúdgyakorlat
- pozíció megtanítása
- demi plié
- grand plié
- Battement tendu
- sur le cou-de-pied helyzetek
- relevé lent
- Frappé
- grand battement jeté
- hajlás oldalra rúddal szemben
2. Középgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu
- demi rond
- Rond de jambe part erre en dehors és en dedans
- plié soutenu
- pózok, crosé és éffacée irányok
3. Allegro
- temps levé sauté
- petit échappé formák
- petit changement de pied
- chassé előre, oldalra
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 5.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu
- preparáció
- fondu
- frappé
- flick-flack
- relevé
- petit battement sur le cou-de-pied
- grand battement
- félfordulat
- balance
- pas de bourrée
2. Középgyakorlatok
- demi plié
- grand plié
- battement tendu demi pliével
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- relevé
- frappé
- pózok lábujjheggyel
- temp lié part erre
- port de bras
3. Allegro
- assemblé oldalra
- glissade
- changement
- petit jeté
4. Fordulatok, forgások
- fordulat rúdnál
- középen
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 6.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- battement tendu
- rond de jambe part terre
- grand rond de jambe part terre
- double fondu
- soutenu
- demi és grand rond
- frappé féltalpon
- developpé
- attitude helyzetek
- relevék egy lábon
- balance fél talpon
2. Középgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu demi pliével
- fondu
- soutenu
- relevé
- frappé
- flick-flack
- pózok lábujjheggyel
- temp lié part erre
- port de bras
3. Allegro
- petit jeté oldalra
- glissade
- echappé
- sissonne fermé
- assemblé
- changement
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- petit jeté
4. Fordulatok, forgások
- tour posé, tour pas de bourrée, tour chainé, tour piqué
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
VISELKEDÉSKULTÚRA
Alapfok 5.
Tananyag
A növendékek heti egy órában ismerkedhetnek meg a viselkedéskultúra szabályaival,
melyek a mindennapi élet gyakorlatában nyújtanak segítséget.
-

a viselkedés általános szabályai
köszönés, megszólítás, tegezés, magázás
bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók
a bocsánatkérés formái, a pontosság
viselkedés táncos alkalmakkor
társalgás
öltözködés, divat
testápolás, kozmetika, ékszerek
kirándulás
megjelenés, viselkedés étteremben, színházban, moziban, hangversenyen
étkezés, helyes tartás ülés közben
mit mivel, hogyan eszünk
vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak
utazás
telefonálás, levelezés
ajándékozás
nemzeti sajátosságok
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Alaplépések
- XIX.sz.-i bók
- Pas marché
- Pas glissé
- Pas élevé
- Pas chassé
- Pas degagé
- Pas galopp
- Pas polka
- Pas marché etűd
- Pas polka előre-hátra-oldalra
- Forgó polka szólóban
- Kreutz polka
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már
magasabb fokon kis etűdök formájában.
Alaplépések
- Pas chassé A formák
- Pas chassé B formák
- Pas polonaise előre haladva
- Pas polonaise hátra haladva
- Keringő lépés előre és hátra
- Keringő lépés előre haladva
- Keringő lépés hátra haladva
- Forgó keringő szólóban
- Páros forgó keringő
- Valse-Mignon
- Polka tánc
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
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Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A XIX. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb, kifinomultabb,
kötöttebb stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII. századi korai menüett
lépésein keresztül.
Alaplépések
- Pas balance
- Keringő etűd
- Polonaise etűd
- Menüett bók
- Pas menü
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ebben az évben a rokokó táncának, a Gavotte-nak lépései kerülnek sorra,
amelyek már klasszikus tudást igényelnek, ezért kerülnek a negyedik év
anyagába. Ezt a tudást az előző évek balett anyaga alapozza meg.
Alaplépések
- Gavotte bók
- Pas gavotte
- Pas zefír
- Pas pompadur
- Galambocska
Táncok
- Menüett
- Allemande
- Francia négyes
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
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Tananyag
Alaplépések és táncok
1. Gavotte tánc Tremolanti
2. Gagliarde tánc
Gagliarde bók
Ruade
Pied croise
Ruade de vache
Fleuret
Entretaille
3. Körmagyar lépései és

Pasziminimi
Salto tondo Grue
Marque le pied
Marque le talon
Capriole
Capriole intre ciata
Toborzó tánc
Lengető
Emelkedő
Verbunkos
Fonás Csárdás
Keresztelő
Bölcső
Magányforgó
Kisharang Vágó
Bokázók

Andalgó
Tétovázó
Csalogató
Rida
Cifra
Lejtő

GAGLIARDE
6/8-os reneszánsz, többnyire a lassú Pavane-t követő ugrós tánc. Kartartás,
ruhafogás a stílusnak megfelelően.
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
Továbbképző 8.
Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
- klasszikus balettek (oroszok)
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Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának
ismerete
- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén
keresztül a táncirodalom különböző stílusait
3.4. A társastánc tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama:
Társastánc 20-25 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított
kombinációkból áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan
mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása,
technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként
maximum 2 percben.
- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed
Impetus, Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double
Reverse Spin, Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.)
- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in
Line, Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left
Foot, and Right Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn
motívumokkal.)
- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus
and Feather Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok
alkalmazásával.)
- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé,
Forward Lock, Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural
Turn with Hesitation, Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn
and Back Lock, Running Finish motívumok alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP
/New York/, Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks,
Natural Top, Natural Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok
alkalmazásával.)
- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba
Walks, Side Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements
motívumok alkalmazásával.)
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- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top,
Spiral, Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out
Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.)
- Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close,
Separation, Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.)
- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of
Place Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin,
Link, Whip, Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.)
3. A vizsga értékelése
3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése,
- a zene és a tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Társastánc 25-30 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok
munkásságának jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított
kombinációkból, koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos
formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az
alaplépések variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú
kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben.
- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open
Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural
Spin, Open Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
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- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link,
Four Step, Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot,
Oversway, The Chase motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse
Turn motívumokkal.)
- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn
to Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok
és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four
Quick Run, Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out
from Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta
Jaca, Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing
Feet, Natural Roll motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip
Twist, Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle,
Syncopated Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse
Cape, Travelling Spins from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left
Foot Variation, Coup de Pique-, Fregolina-incorporating the Farol, Twists
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks,
Simple Spin, Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból
a kombinációt nem kell bemutatni!)
3. A vizsga értékelése
3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a
koreográfia pontos kivitelezése,
- a zene és tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
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4. MODERNTÁNC TANSZAK
4. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei
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 nem célja a hivatásos és versenytáncos
képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
4.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
- Táncelőkészítő gimnasztika
- Esztétikus testképzés
- Jazz-technika
- Graham-technika
- Limón-technika
- Kontakt-technika
- Modern jazz-technika
- Improvizáció
- Kompozíció
- Tánctörténet

Tantárgy

Évfolyamok
Alapfok
Előképző
1.
2.
1.
2.

Továbbképző
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10
.

Táncelőkészítő
gimnasztika
Esztétikus
testképzés
Jazz-technika
Graham-technika
Limón-technika
Kontakt-technika
Modern jazztechnika
Improvizáció
Kompozíció
Tánctörténet
Összesen
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4. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA
Előképző 12.

Tananyag
1. Járások
Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás
elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térérzék
fejlesztésére szolgálnak
Járásformák
- alapjárás
- lefeszített lábfővel (spiccen)
- sarkon
- külső élen belső élen
- csúszó járás
- törzshajlítással - bokafogással
- kis térdhajlításban (demi pliében)
- guggolásban (grand pliében)
2. Futások
Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak.
futásformák
- alapfutás
- előre nyújtott lábbal, 90"-ban fordított lábhelyzetben
- magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)
- sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)
3. Szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a
pillanatnyi levegőbe emelkedés alatt szökdelés-formák
- páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban)
- egy lábon (nyújtva, hajlítva)
- galoppszökdelés
- terpeszben (nyitva-zárva-haránt)
4. Nyakgyakorlatok
Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített
végrehajtása. Nagy szerepük van a jó testtartás kialakításában.
- nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra)
- fejfordítás, (jobbra, balra)
- fejkörzés (fél, egész)
5. Vállgyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a
helyes testtartás érdekében.
- vállhúzás (előre, hátra, föl, le)
- vállejtés (föl, le)
- vállkörzés (előre, hátra, fól, le)
6. Törzsgyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása,
az izmok nyújtása valamennyi irányban.
törzsgyakorlatok állásban
- törzshajlítás (előre, hátra, oldalt)
- törzsdöntés (előre, hátra, oldalt)
- törzsfordítás (jobbra, balra)
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- törzskörzés (jobbra, balra)
- törzskörzés hajlással (jobbra, balra)
törzsgyakorlatok rúdnál
- törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
- törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
- törzshajlítás rúdra (bal, jobb)
- hajlás hátra, rúddal szemben
- hajlás hátra, rúdnak háttal
törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben
- törzshajlítás törökülésben
- hanyatt fekvésből törzshajlítás előre
- hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz)
- hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal
- hason fekvésben mellkasemelés
- hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz)
- bölcső
- nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra)
- hanyatt fekvésben mellkasemelés
- hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkasemeléssel is!)
- híd
7. Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása.
állások
- alapállások (parallel, 45°, 90°, 180°)
- harántterpeszállás
- kilépő állás (előre, hátra, oldalt)
- lépő állás (előre, oldalt, hátra)
- támadó állás (előre, oldalt, hátra)
- védő állás (előre, oldalt, hátra)
- hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel)
- guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel)
Lábfő-helyzetek
- lefeszített lábfő (spicc)
- visszaszorított lábujjak
- visszaszorított lábfő (pipa)
- lefeszített lábujjak ("macskakarom"), gördülés
8. Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd, és
csípőízületek) mozgékonyságának fejlesztése.
lábgyakorlatok állásban
- lábemelés
- láblendítés
- láblengetés
- térdhajlítás
- térdnyújtás
- térdrugózás
- lábfordítás
- lábkörzés
lábgyakorlatok fekvésben
- hanyattfekvésben 90°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
- hanyattfekvésben 45°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
- hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb, páros láb)
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- hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy láb!)
9. Kargyakorlatok
Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése. A
felkar és a kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától
független mozgatások beidegzése, a későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében.
kartartások
- mélytartás
- mellső középtartás
- oldalsó középtartás
- magas-tartás
- mellső rézsútos mélytartás
- mellső rézsútos magas-tartás
- hátsó rézsútos mélytartás
- oldalsó rézsútos mélytartás
- oldalsó rézsútos magas-tartás
- hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra
- keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött
gyakorlatok
- karemelés és leengedés
- karvezetés
- karlendítés
- karlengetés
- karhajlítás, karnyújtás
- karfordítás
- karforgatás
- karkörzés
10. Tágító gyakorlatok
Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180°-ra kifordított lábhelyzet és a magas
lábemelések érdekében.
támaszhelyzetek, ülések
- törökülés
- nyújtott ülés
- nyújtott terpeszülés
- hajlított ülés
- hajlított nyitott ülés (béka)
- zsugorülés
- hajlított terpeszülés
- lebegő ülés
- gátülés
- sarkon ülés
- hajlított oldalülés
fekvések
- hason fekvés
- hanyatt fekvés
- oldalfekvés
tágító gyakorlatok ülésben
- törzshajlítgatás gátülésben
- törzsdöntés nyújtott terpeszülésben
- törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben
- hason fekvésben "béka"
- spárga (haránt, oldalt)
tágító gyakorlatok rúdnál
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- I. pozícióban croisé előre, ráhajlással
- I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással
- I. pozícióban croisé, hátrahajlással
- I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással
- I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással
- I. pozícióban tendu-a keresztül hátracsúsztatás spárgába
páros gyakorlatok
- páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással
- hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással
- törzshajlítás hátra, csípőfogással
- törzshajlítás előre, hát nyomkodással
- törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással
11. Légzőgyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos légzés
technikák elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és belélegzéssel, kar
gyakorlatokkal kombinálva.
gyakorlatok
- alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül)
- gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban
- hanyatt fekvésben hasi légzés
- törökülésben bordalégzés
12. Egyensúly-gyakorlatok
gyakorlatok
- járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal
- járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal
- hely- és helyzetváltoztatások bizonytagian egyensúlyi helyzetekben
- szoborjáték
13. Ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok
segítik elő a zenekíséretre való koncentrálást.
14. Klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit.
- I. pozíció 180°
- II. pozíció 180°
- III. pozíció
- IV. pozíció
- V. pozíció
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Követelmény
A tanuló ismerje:
- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,
- az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat,
gyakorlatokat.
Legyen képes:
- tudatos izommunkára, izomtevékenységre,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
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ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS
Alapfok
1.
Tananyag
1. A mozgás esztétikai törvényszerűségei
Tér
- a mozdulat iránya
- a magasság és mélység fokai
- hajlítások szögei
Idő
- metrum
- ritmus
- tempó
Erő
- a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő
stb.
- a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb.
- ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb.
2. A
3. A
4. A
-

természetes testtartás
alapállás
pihenj állás
törzs szakaszai
nyaki szakasz
háti szakasz
központi szakasz
keresztcsonti szakasz
törzs helyzete ülésben
tartott helyzet
lazított helyzet

5. A légzés
- hasi légzés
- bordalégzés
6. Lábgyakorlatok
Lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben
- "macskakarom" lábfejgyakorlat
- "macskakarom" gyakorlat lábfejkörzéssel
- "macskakarom " egy lábemelés
- hason fekvésben lábfő kifordítás
lábgyakorlatok áldó helyzetben rúd mellett
- gördülés
- gördülés egy lábra, ruganyozva
- lábfejkifordítások
- "macskakarom" gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel
- mélyguggolás
- fél guggolás és gördülés kombinációja
- mélyguggolás csípőlazítással
- fordulattal keresztező mélyguggolás
- csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével
- láblendítés előre, támadóállásból
- láblendítés hátra, támadóállásból
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7.Nyakgyakorlatok
- nyakhajlítás
- nyakfordítás és hajlítás kötése
- nyakkörzés fejfordítással
- függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra
8. Törzsgyakorlatok
- L, IL, III. fokú egyenes törzsdöntéssel
- L, II. fokú egyenes "Z" ülésben
- "Z" ülésben íves tartás előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
- íves tartás előre-hátra
- dőlés hátra
- dőlés és íves tartás kötése hátra
- ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre
- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
- lábemelések oldalfekvésben
- hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással
- oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással
- törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal
- lazítás oldalhajlásban.
9. Hasizom gyakorlatok
- keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása
- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
- központemelés és mélyítés, hason fekvésben
- ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal
- hanyattfekvésben hullám, karemeléssel.
10. Kargyakorlatok
- egyenes és íves tartás
- rögzített tenyérrel, könyökfordítás
- könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel
- derékszögű kartartások
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
1. Improvizáció
- vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló "gondolatait",
érzéseit a külső szemlélő által észlelhető módon is kifejezni
- próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján saját,
egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által benne
keltett és számára fontos gondolatokat táncban kifejezni.
2. Etűdkészítés
- az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók
próbálkozzanak meg az etűdkészítéssel
- számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult módon
- rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd
párban
- csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,
- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,
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- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.
Legyen képes:
- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására,
- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.
Alapfok 2.
Tananyag
1. Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett
- gördülés
- gördülés egy lábra
- gördülés
- lábfejemeléssel
- "macskakarom" gyakorlat elöl-hátul lábemeléssel kifelé fordítással (nehezített
változat)
- mélyguggolás
- mélyguggolás és gördülés
- kombinációja gördülés és
átgördülés - rúd mellett
- lábemelések hajlítási szögei és
magassági fokai támadóállásból
2. Törzsgyakorlatok
fekvésben
- törzsdöntés és íves tartás kötése előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
- oldaldőlés és hajlás kombinációja térden
- lazítás oldalhajlásban
- törzshullám
- oldalfekvésben, oldal törzshullám
- láblendítés oldalfekvésben
- váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással
rúd mellett
- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
- előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal
- előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás
- törzsdőlés és hajlás oldalra
- oldalív és oldaldöntés, rúd mellett
3. Hasizom gyakorlatok
- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
- ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal
- hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással
- hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel
- hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal
- ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés
4. Kargyakorlatok
- derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel
- malomkörzés, lábcserével
- malomkörzés, támadóállással
- ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás
- ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülőhelyzet változatokkal
5. Kombinált gyakorlatok
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- csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett
- keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett
- törzshullám és lábemelés kombinációi
- hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással
- döntés és dőlés kombinációi
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,
- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.
Legyen képes:
- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására,
- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.
JAZZ-TECHNIKA
Alapfok
3-4.
Tananyag
1. Jazz-tréning
- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ("bólogatós"
néven ismert tréning) - ütemszámokkal megadva.
2. Kombináció - etűd
- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban
- a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása
Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek egyenletes,
felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz és hatékony
kivitelezése érdekében minden héten új részletek kerülnek megtanításra a már meglévő
folytatásaként.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát,
- a kontrakció és release tudatos használatát,
- a technika stílusát, előadásmódját.
Legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan
bemutatni, a technikasajátosságainak megfelelő, önálló és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák előadására.
Alapfok 5-6. év
Tananyag
1. Jazz-tréning
- plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning)
ütemszámokkal megadva
2. Jazz - tréning
Giordano - tréning ütemszámokkal megadva
1. Homorítás és kontrakció fekvésben
2. Semleges lüktetés fekvésben
3. Nyújtás fekvésben
4. Kontrakció irányokba
5: Ív fekvésben
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6. Lábat föl és kifelé
7. II. pozíciós nyújtás
3. Kombináció-etűd
- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
- önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban,
- a 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát,
- a kontrakció és release tudatos használatát,
- a technika stílusát, előadásmódját.
Legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan
bemutatni, a technika sajátosságainak megfelelő, önálló
és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák előadására.
GRAHAM-TECHNIKA
Továbbképző 7.
Tananyag
Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, s azt a többitől
megkülönböztető mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása.
1. Talajgyakorlatok
- "bounces" - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó
gerincmozgások
- "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába
- "spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a
talajról fölemelkedés, s oda visszaereszkedés technikáját
olyan
izommunkával,mely a gravitációt "könnyen kezelhetővé" teszi
- "contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja:
az ehhez szükséges beidegzések gyakorlása
2. Álló középgyakorlatok
- "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral
- "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló sorozatok
- plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való indítás
rendszerébe beépítve
- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok
kombinációinak formájában
3. Diagonális - haladó gyakorlatok
- „walks” – a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok
- "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések
- ugrások helyben, páros lábbal
- "skip" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva
Megjegyzés: a Graham-technika mozgáskombinációi
többnyire diagonális
irányokba haladnak. Ez egyben a tér egyfajta fegyelmezett
tudatosítására késztet: az energiák tudatos "terelésére", de azt a gyakori célt
is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely
jusson.
Követelmény
Az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók, a
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tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- speciális gerinchasználatát,
- a kontrakció release használatát,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.

Tananyag

Továbbképző 8.

1. Talajgyakorlatok
- az addig tanultak ismétlése
- "spirál IV. pozícióban", "fold" - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a
testközpont- indítású "contraction-release" és a spirális mozgások ötvözése,
- föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával
2. Álló középgyakorlatok
- "weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó
gyakorlatok:
(a növendék itt a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a
lendület felhasználásával és fékezésével ismerkedik)
3. Diagonális-haladó gyakorlatok
- lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása
különböző terekbe az alapugrásokat szintén különböző terekben, eltérő ritmikával
végeztetjük
- a "contraction-release", valamint a "spiral" elemeinek alkalmazása az ugrások
közben Megjegyzés: a tanult elemekből gyakorlatokból az év végére egy gyakorlatsor,
füzér állítható össze, amely koreografikusabb formában szemlélteti az ' elvégzett 2 év
anyagát, és a tanulók egyéni képességeit is.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- speciális gerinchasználatát,
- a kontrakció release használatát,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Legyen képes:
- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- a Graham-technika spciális gerinchasználatának tudatossága
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása
LIMÓN-TECHNIKA
Továbbképző 9.
Tananyag
1. Talajgyakorlatok
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-

fekvő helyzetben végzett gyakorlatok
a gerinc izolált mozgásának alapjai
fej, kar és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása
ülő helyzetben végzett gyakorlatok
láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése
(támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra)
fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az
adott testrész súlytalanításával
a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által,
először előre, majd a 2. félévben oldal irányban is
gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb)

Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika alapelemeit, gyakorlatait,
- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét,
- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes:
- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére,
- azok kombinálására,
- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy
koreográfia meggyőző előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált bemutatása
- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód
- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése
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Továbbképző10.
Tananyag
1. Álló középgyakorlatok
- alap láb pozíciók elsajátítása
- középgyakorlatok (utalva a
Graham
és
klasszikus balett
technikákra
parallel, természetes és en dehors első,
második, negyedik pozíciók)
- rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által
- a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és
visszagördítve (visszaépítve a
kiinduló
helyzetig,
így
egyre
mélyebb
helyzeteken keresztül jutva el a maximális pontig
- oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin
keresztül
- "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs nyújtás)
- lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok,
tudatosítva és kiemelve az ízületek használati módjának eltérő voltát, de az
eddig tanult technikákra építve
- kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat és a
"pliét" használva (utalva az ízületek másfajta használatára)
2. Diagonális-haladó gyakorlatok
- a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont
(medence) folyamatos mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás
- kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika alapelemeit, gyakorlatait,
- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét,
- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes:
- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére,
- azok kombinálására,
- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy
koreográfia meggyőző előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált bemutatása
- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód
- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése

KONTAKT-TECHNIKA
Továbbképző 7.
Tananyag
- alap mozgási ismeretek elsajátítása
- saját ösztönös mozgások megismerése
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- mozgás szótár megismerése és bővítése
- technikai elemek gyakorlása
- partnermunka megismerése
- társ súlyának megismerése
- bizalom kiépítése a társsal szemben vezetett improvizációs gyakorlatok
- a testközelség fizikai megismerése
1. Alaptechnika
egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, középhelyzetekben,
állásban
- kapcsolat a földdel, saját súly átadása
- gurulások egyszerű formái
- támaszok és mozgások támaszban
- dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel
- alap pozíciók a társnak felület adásra
- földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló pozíciókban)
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
Legyen képes:
- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra,
- a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.
Továbbképző 8.
Tananyag
1. Test tudatossági gyakorlatok
partner grafika
- alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel
- az érintés minőségei
- nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultság állapotának
megteremtésére
2. Improvizáció
vezetett formában, kötött feladattal, párokban
- fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel
- társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése
- csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat
- a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való
hajlam
- harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
Legyen képes:
- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra,
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- a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.
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MODERN JAZZ-TECHNIKA
Továbbképző 9.
Tananyag
1. Bázis gyakorlatok
- paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre)
- fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület
(plie- vel) bemelegítését szolgáló gyakorlat
- relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csípő széles és en dehors
első pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x)
- ugyanez en dehors second pozícióban
- boka, térd és csípő izületek melegítése
- demi plié, grand plié (en dehors 1. és 2. pozíciókban), paralelle második
pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes irányban. Végén egy
grand plié és egy relevé.
- tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu,
utána IV. pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de brasval, abból
egyenes háttal törzsdöntés előre paralelle második pozícióba, onnan feljön
en de hors, második pozícióba vált, plié és tendu-val zár az első (en de bors)
pozíció
- paralelle, csípő széles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre
sétálás vállszélességű karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat
(gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása).
- A kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással, majd a
release ugyanebben a sorrendben visszafelé A gyakorlatot lehet relevé kíséretével
is végeztetni, úgy, hogy a relevé a kezdő mozdulat.
- battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban kettő
nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt követően passé balance
- beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat
- fej izoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva. Ezt
követően súlypont áthelyezős haladás par terre gyakorlat.
- rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlatot en dehors és
paralelle pozíciókban is végeztethető. A gyakorlat végén developpe minden
irányba.
- váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre, hátra. Az
év második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom irányban plié-vel.
Közben paralelle csípőszéles pozíciókban törzsdöntések és demi plie.
- frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban, koordinációs
port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék után csípőizoláció:
előre, hátra, jobbra, balra csípőszéles paralelle pozícióban és demi pliében.
- mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve
- adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval grand battement
jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,
- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Legyen képes:
- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,
- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra,
- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére.
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
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- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód
- a zene és tánc összhangjának megteremtése
Továbbképző 10.

Tananyag
1. Középgyakorlatok
- rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans.
- tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva,
rotációval:
először negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. két tour-ral
- chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbrabalra.
- előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással. (haladás,
testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok).
- paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt követően
ugyanez grand battement jeté-vel.
2. Kis allegrók
- sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva
- egylábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan)
- paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi
3. Diagonálban haladó gyakorlatok
- a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket és
kiegészül földhasználattal
- az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a
metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár.
Ajánlott az 1. évben kéthetente váltani a kombinációkat.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,
- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Legyen képes:
- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,
- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra,
- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére.
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód
- a zene és tánc összhangjának megteremtése

IMPROVIZÁCIÓ
Továbbképző 7-8.

Tananyag
1. Forma és tér
Forma (a testrészek viszonyai, mozgása)
statikus pozíciók
- egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított
testrészekkel (nem csak végtagokkal) létrehozott "szobrok"
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- két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása (szoborcsoportok)
síkban, térben
- párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges
szintkülönbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek használata
Feladatok
- improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait
- improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre
mozgások
- helyzetváltoztatás - helyváltoztatás
- egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc
- több testrész mozgatása
- vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal,
kívülről, belülről
- mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel
Feladatok
- tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben
- tánc egyedül két rendszerben váltakozva partnerrel egyszerre vagy ellentétesen
- két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel
- három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3.
helyváltoztatás
- a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes jel, vagy
a partner karakterváltása
Tér (a test és a környezet)
Szubjektív tér (mindig a medence helyzetéhez viszonyítva)
- haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a láb
irányában), rézsút, kombinációkban
- elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok), tengely a
testen kívül (pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások). Függőleges tengely
(gurulások).
Objektív tér (a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik táncosokviszonyítva)
- statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtérháttér
Mozgás a térben:
- geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal,
körív, nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben
- szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes
- csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja
Feladatok
- csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti formák
térbeírása egyedül, csoportban
- a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való előre,
oldalazva, hátra, háttal előre haladás, stb
- csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje; változatlan
a csoport külső alakja (Pl.: Arccal mindvégig a nézők felé forduló tagokból
álló, kört formáló csoport nagy köríven mozog a színpadon.)
- gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának irányítása
- terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése: (ajtó,
zongora...), a táncos pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás mikéntje,
(futás, ugrás, gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását.
2. Idő
- mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek
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- kitöltött és üres idő: mozgás és szünet
- relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletes-változó
sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások
- egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások
- az alaplüktetés (Tempó.)
- a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4, 5/4, 7/4,
9/4...)
- a periódus (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.)
- ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés.
- testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai
Feladatok
- mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint
- stoppos játék
- ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal
- harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok
- a pár egyik tagja áll a másik mozog é:. fordítva az egyik csoport áll a másik
mozog és fordítva
- a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez csoporttal.
Ugyanez más ritmikai ellentétpárokkal.
- Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat
megkülönböztetése.
Továbbképző 9-10.
Tananyag
1. Dinamika
A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van:
vezetett
- mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a mozgás
irányát
lendített
- az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik csak
tartott
- az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot eredményez)
passzív
- külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a testet
illetve testrészt, vagy nem jön létre mozgás
Feladatok
- hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba, állatok
- egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása
- hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó lábak
karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A megtapasztalt
dinamika átvitele más semleges mozgásanyagra.
- partner mozgása közben dinamikájának utánzása
- dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése, később az
egyik összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz könnyű a
folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot.
Feladatok
- autogén tréningből kiinduló relaxáció
- passzív mozgások átélése
- önmegfigyelés tánc helyzetekben
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-

spontán reakciók kivárása és megfigyelése
a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben
az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése, megfigyelése
a társ érzékelésének megfigyelése
vakon vezetve mozgás
bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk

2. Az improvizáció alapelemei: téma és variáció
Téma (zenei értelemben)
jellege:
- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat
- táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az adott
táncnyelv logikájából következő mozgás
- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében
születő új téma
alapegységei:
- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása,
- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások,
az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
- szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra,
párbeszéd, kórus
- súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a
súlypont és gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának
figyelembevételével)
Variációs módszerek
- ismétlés - változatlan formában
- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria,
fent-lent tükrözés. Jobb-bal megfordítás
- ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a
környezettel való összefüggésben (konstellációban) variálva
- kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés)
tömörítés, rövidítés, szintelmo;.dítás, függőleges tengely elfordítása
- összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy
mozdulattal, majd egy újabbal.(a, ab, abc, abcd...). Ugyanez ketten, többen.
- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása
Improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok:
- spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása
- nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra
- motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból
- spontán játékszabályok felismerése, megtartása
Követelmény
- az improvizáció tananyagának ismerete
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása
- a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása
- az improvizáció és kompozíció tudatos használata
A tanuló ismerje:
- a tanult technika gyakorlatait,
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait.
Legyen képes:
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
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- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.
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KOMPOZÍCIÓ
Továbbképző 9-10.
Tananyag
1. A tánckompozíció közege
- szereplők jellege, száma - karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség
- helyszín - a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése
- akusztikus környezet - hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye
- a táncosok megjelenés - ruha, cipő, haj, festés
- időtartam
- mozgásanyag
- kompozíciós elvek, eljárások
- szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás
Feladatok pl. az alábbi szempontok szerint:
- a zene
- különleges formájú tér
a
- táncosok száma
- a koreográfus nem táncolhat saját
kompozíciójában - a nézők felül, körben, stb.
helyezkednek el
- a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos
motívumokat - egyetlen fényforrást lehet használni
2. A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció
Téma jellege:
- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat
- táncmozgás - valamely táncnyelv eleme, vagy ilyenből származó, vagy az
adott táncnyelv logikájából következő mozgás
- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség erőterében
születő új téma
alapegységei:
- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása,
- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások,
az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
- szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza, líra,
párbeszéd, kórus
- súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése (a
súlypont és gravitáció, illetve súlypont és támasz viszonyának
figyelembevételével)
variációs módszerek:
- ismétlés - változatlan formában.
- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes szimmetria,
fent-lent tükrözés. Jobb-bal megfordítás.
- ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a
környezettel való összefüggésben (konstellációban) variálva.
- kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció (kicsinyítés).
tömörítés, rövidítés. szintelmozdítás, függőleges tengely elfordítása.
- összerakás: az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése egy
mozdulattal, majd egy újabbal (a, ab, abc, abcd...).
- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása
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Feladatok
- összerakós játék egyedül, többen
- az improvizációt megfigyeli a " koreográfus " 2-4 onnan kiemelt elemből
kompozíciót készít, a variációs eljárások egyikének felhasználásával. Idegen
témát, más eljárást nem alkalmazhat
- a " koreográfus " gesztikulálás, "előtáncolás" nélkül, csak szavakkal
irányítja egy táncos, később a csoport mozgását (Szókincs, terminológia,
pontos belső kép, lényeglátásra nevelő gyakorlat.)
- "krokizás". 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a kiindulópont,
2. az odavezető út és 3. a véghelyzet pontos megjelölésével)
- mozgás terv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes pontjainak
jelölése (ajtó, zongora...), a táncos pozíciója (irány, magasság szint...), a
haladás mikéntje (futás, ugrás, gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos
megvalósítását
- rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis
rögzítésére), a rajz alapján mozognak a táncosok
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika témaköreit, feladatait,
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és
sajátosságait.
Legyen képes:
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára,
- önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére.
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
Továbbképző 8.

Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
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- klasszikus balettek (oroszok)
Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályájának
ismerete
- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek elemzésén
keresztül a táncirodalom különböző stílusait
4.4. A modern tánc tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Jazz-technika 35-40 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan
mutatnak be.
Jazz-technika
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával
- fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön
gyakorlatokban,
- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,
- törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,
- alulról indított testhullámok - body roll,
- fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben,
- release - contraction használata, törzsfordításban,
- karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével.
Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning
- homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben,
- ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,
- törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben,
- törzsnyújtás, contraction terpeszülésben.
Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot.
3. A vizsga értékelése
Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- a bemutatott tananyag pontos ismerete,
- a gyakorlatok technikai biztonsága,
- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása,
- a kontrakció és a release tudatos használata.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
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1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
- Graham-technika, vagy
- Limón-technika, vagy
- Kontakt-technika, vagy
- Modern jazz-technika 35-40 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai,
- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk),
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan
mutatnak be.
A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
Graham-technika
Talajon végzett gyakorlatok
- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával,
különböző testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok
- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction release alkalmazásával.
Diagonális - haladó gyakorlatok
- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva.
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása.
Limón-technika
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben
- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző
fázisainak összekötése folyamatos mozgással.
Talajgyakorlatok ülő helyzetben
- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók
használata a gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál
alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.
Álló középgyakorlatok
- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével,
lendülések, suspension és oppozició kiemelése.
Diagonális - haladó gyakorlatok:
- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra
történő átugrások alkalmazásával.
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Modern jazz-technika
Bázisgyakorlatok
- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból,
plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté,
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air,
váll izoláció, frappé, adagio, grand battement jeté.
Középgyakorlatok
- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand
battement jeté.
Kis allegrok
- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne.
Diagonálban haladó gyakorlatok
- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva.
Rövid kombináció a tanult anyagból.
Kontakt-technika
Alaptechnika
- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban
- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a
földre,
- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával.
Test tudatossági gyakorlatok
- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba.
Térben haladó gyakorlatok
- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával.
3. A vizsga értékelése
3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tanult tananyag pontos bemutatása,
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.
Graham-technikában:
- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.
Limón-technikában:
- harmonikus, koordinált bemutatás,
- a stílusnak megfelelő előadásmód,
- a technika dinamikai változásainak bemutatása.
Jazz-technikában:
- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,
- a zene és a tánc összhangjának megteremtése.
Kontakt-technikában:
- gördülékeny, puha izomtónus,
- helyes földhasználat, a partnerrel való felelős együttműködés.
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5. SZÍNJÁTÉK TANSZAK
5. 1. A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési
követelményei
A színművészet területén
Készítse fel a tanulót
- drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására,
- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
- színházi improvizációra,
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
- különféle szerepek megformálására,
- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a
szerepalkotás során,
- színházi előadások elemzésére, értékelésére.
Ismertesse meg a tanulóval
- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
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a színházi műfajokat,
- a szöveg- és előadáselemzés szempontjait,
- a színészi játék alapvető iskoláit,
- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
- a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét,
- napjaink színházi struktúráját.
5.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
Drámajáték
Színjáték
Kötelező tantárgyak:
Beszédgyakorlatok
Mozgásgyakorlatok
Kötelezően választható tantárgyak:
- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
- bábjáték (a 4. évfolyammal bezárólag választható),
- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).
Szabadon választható tantárgyak:
A tanszak bármely tantárgya

Tantárgy
Főtárgy:
Drámajáték
Főtárgy:
Színjáték
Beszédgyakorlatok
Mozgásgyakorlatok
Kötelezően
választható
tantárgy
Összesen:

Előképző
1
2
2

2

2

2

1

2

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5

2

2

2

2

2

6
2

Továbbképző
7
8
9
10

2

2

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
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DRÁMAJÁTÉK
Előképző 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- Egyszerű bábok készítése, módja,
- Képes legyen tempótartásra,
használata
futásokra irányváltoztatással
Népi játékok
- népi kiszámolók
- Ismerjen 10 versenyjátékot
- versenyjátékok
- Képes legyen 10 népi kiszámoló
- egyszerű mozgáselemeket is
elmondására és fogócskák eljátszására
tartalmazó körjátékok, népi játékok
- Ismerjen egyszerű mozgáselemeket is
- énekes, táncos játékok
- tartalmazó körjátékot és népi játékot
Hangképzés, ritmika
- egyenletes lüktetés érzékeltetése
- Ritmus fogalmának és ritmusok
- szöveges és mozgásos ritmusjátékok ismerete
Tempótartás
- Alapvető emberi, állati, növényi,
- ritmushangszerekkel történő irányítás különböző tárgyakhoz és jelenségekhez
köthető mozgássémák
- Ritmus fogalmának és ritmusok
ismerete
Érzékszervek funkciójának ismerete
Drámajáték alapok
- Tudja a tapasztalatait szóban közölni
- Alapvető emberi, állati, növényi,
- Legyen képes az érzékszervek által
különböző tárgyakhoz és jelenségekhez
keltett érzetek szóbeli
köthető mozgássémák
megfogalmazására
- Csoportos szerepjátékokban való
- Tudjon tájékozódni hangok
improvizáció és részvétel, annak
segítségével, tapintással, szaglással
élménye
- Tudjon mozgást és helyzetet utánozni -A cselekvés és a mesélés kritériumai
- Versek és mesék szövegét kísérje
(időrend, kezdet, vég, szereplők)
mimetikus mozgással
-A főhős és a szereplők közti különbség
Fogalomkörök
Képes legyen különböző színek, formák, - Kezdet és vég fogalma
illatok ízek felismerésére,
csoportosítására, megkülönböztetésére
Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Egyszerű mozgáselemek
összekapcsolása
- lazító és feszítő gyakorlatok
Körtánc AMI
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Technika
Felidézett érzelmek verbális és
mozgásos kifejezése
- vegyen részt kapcsolatteremtő és
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bizalomjátékokban
Népi játékok
- versenyjátékok
- tudjon 10 csapatjátékot,
versenyjátékot, ügyességi játékot
- tudjon 10 gyermekversenyt,
mondókát ritmus – és mozgásváltással
végezni
Hangképzés, ritmika
Az érzelemkifejező mozgásos
- tudjon ritmikus, mozgással és
improvizációs képesség fejlődése
szöveggel összekapcsolt számolós
gyakorlatokat
Drámajáték alapok
- Az érzelmek kifejezésének verbális és - képzettársítással felidézett emlékek
non-verbális jellemzői
érzelmi jellegű megközelítése
- megfigyelőképesség, dramatikus
- Tanult mozgáselemek, csoportos
érzékenység, manuális ügyesség
mozgásformák kreatív összekapcsolása
fejlődése
- részvétel egy verses mese dramatikus
- társaikkal való együttműködés
feldolgozásában
- kreatív képességek kibontakoztatása
Fogalomkörök
- Tér és annak használata, helyszín
- a helyszín fogalmának alkalmazása,
fogalma
jelentőségének felismerése

Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- megfigyelés, önmegfigyelés
- tudja a figyelem-összpontosítását
- verbális megnyilvánulás tisztasága
tudatosan irányítani
- Dramatizáló képesség
- Tudjon megfigyelni, utánozni
- tudjon kapcsolatot teremteni
szemkontaktussal, érintéssel,
kézfogással, hanggal.
Hangképzés, ritmika
- tiszta és érthető beszéd szabályai
- ismerjen 5 szólánc-játékot
- Ismerjen 5 érzékszervekkel
kapcsolatos játékot
Drámajáték alapok
- önálló verbális megnyilvánulás
- tudjon kiscsoportos és páros
- pontos és kifejező szerepjáték
szituációkat és mozgásosan és
szövegesen megjeleníteni
Fogalomkörök
- figyelem és összpontosítás
alapszabályai

- a kifejező szerepjáték szabályai
Körtánc AMI
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- a szereplők jellemzését segítő
technikák (testtartás, beszédstílus,
stb.)

elemezni
- legyen képes a szerkezetét
érzékeltetni
- legyen képes a tanultak vizuális
ábrázolására

Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- a szavak nélküli közlések jelentősége - aktívan vegyen részt arc, tekintet,
- a non-verbális kommunikáció
gesztusok kifejező képességét fejlesztő
csatornáinak működtetése
játékokban, gyakorlatokban
- különböző anyagok felhasználási
- tudja érzelmi állapotokat testtartással,
lehetősége
gesztusokkal kifejezni
- tudjon üzenetet küldeni tekintettel,
gesztusokkal
- térplasztikákat tudjon létrehozni
színekkel, formákkal ecsetekkel
Drámajáték alapok
- esztétikai, drámai érzékenység
- tudjon tárgyakat képzeletbeli
- differenciált kifejezőképesség
tárgyakat megszólaltatni
- a szavak nélküli közlések jelentősége Legyen képes élőlények
a különböző élethelyzetekben
megszemélyesítésére, képes legyen
megszólaltatni őket
- tudjon belső képeket megjeleníteni
mozgással, szóban
Fogalomkörök
- empátia
- ismerje a szerkezeteket
- a belső feszültség élménye és fogalma - tudjon textíliákat megkülönböztetni,
- fogalmi gondolkodás
tapintással
Dramatizálás
- önkifejező szándékok
- vegyen részt szituációs játékokban
megvalósításának lehetősége
hangeffektusokkal, vázlat megadásával,
- a fantázia fejlesztése
valódi érzelem kimondásának
- részvétel a különböző élethelyzeteket megtiltásával
feldolgozó improvizációkban
- tudjon hétköznapi helyzeteket
- feszültségteremtő drámai jelenetek
megjeleníteni
létrehozása
- tudja látott vagy halott történetek
- művészi jellegű üzenetek közlése
jeleneteit kiscsoportban improvizatív
- a feszültség élménye, szerepe a
módon felidézni
drámai történésekben

Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény
Technika

Körtánc AMI

161

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- empátiára épített elemző gondolkodás - vegyen részt beszéd- és
- fogalmazási képesség
mozgásgyakorlatokon alapuló
- helyzet-felismerési, együttműködő,
improvizációs játékokban
megfigyelési képesség
- epikus műben nem szereplő hátér- problémamegoldó képesség
történéseket alakítson ki, tudja
- kritikus és önkritikus gondolkodás
dramatikus formában megjeleníteni
- beszéd és mozdulat használata
- közlésformák differenciált alkalmazása
- adott életkori problémákkal foglalkozó
filmek megtekintése
- manuális tevékenység folytatása
Drámajáték alapok
- hétköznapi élethelyzetek
- hozzon létre jeleneteket közmondás,
megjelenítése
konfliktus megadásával
- a színpadi tér kreatív használata
- adott életkori problémák dramatikus
feldolgozása
Fogalomkörök
- a konfliktus és feszültség fogalma,
- hozzon létre jeleneteket közmondás,
különbözősége
konfliktus megadásával
- elemző gondolkodás
- morális érzékenység
Dramatizálás
- drámai szöveg érzékletes, kreatív
- szerepjátékok megadott témára
bemutatása
- képes legyen monológot elmondani
- egy-egy drámai szöveg konfliktusának élethelyzetben
elemzése
- vegyen részt hétköznapi szituációkat
- a tér használata
feldolgozó páros jelenetekben
- tudjon balladák egyes történeteit
dramatikus formában megjeleníteni
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- felszínre hozott érzelmek által
- figurateremtő hang- és artikulációs
keletkezett gesztusok, mimikák,
gyakorlatok
mozgássorok
- érzelemkifejező hangbéli és
- a szimbólum fogalma
gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő
- a kontraszt fogalma
gyakorlatok
- szimbólumok keresése, kreatív
- fizikai koncentrációt, testtudatot
használata
fejlesztő gyakorlatok
- színházi előadások megtekintése
- csoportos együttműködést igénylő
- videofilmek, dokumentumfilmek
mozgásgyakorlatokban való részvétel
megtekintése
Drámajáték alapok
- érzelmi emlékezet felszínre hozása
- irodalmi művek „új címe”
- a személyiség pozitív
- képzőművészeti alkotások
jellemvonásainak fejlesztése
„előzménye”
Körtánc AMI
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- akaraterő, asszociációs képesség

Fogalomkörök
- személyes érzelmek, gondolatok,
empátiás készségekből fakadó érzések,
gondolatok közötti szoros kapcsolatok
- kontraszt fogalma
Dramatizálás
- hiteles, őszinte színpadi jelenlét
- szimbólumok keresése, kreatív
alkalmazása
- egy-egy drámai szöveg mozgásban,
szóban való megjelenítése
- felszínre hozott érzelmek keltett
gesztusok, mimikák, mozgássorok
rögzítése, kreatív alkalmazása

Körtánc AMI

- irodalmi művek folytatása, befejezése
- szimbolikus tárgyak használata
- tárgyak nem rendeltetésszerű
alkalmazása
- versek indulati tartalmának kifejezése
- etűdök (indulatok, hangulatok,
érzelmek megadásával)
- rögtönzések ellentétek megadásával
- zenés etűdök
- versekre épülő improvizációk
- mozgásokból épülő improvizációk
- státuszjátékok
- etűdök (indulatok, hangulatok,
érzelmek megadásával)
- drámarészletek mögöttes tartalmának
kibontása
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Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Technika
- színpadi előadás létrejöttét
- színházi térformákból következő, a
megalapozó és elősegítő munkaformák színésszel szembeni elvárások
- drámai művek olvasása
- különböző színházi konvenciók
- színházzal rokon művészeti
színjátékos alkalmazása
tevékenységek megismerése
Drámajáték alapok
- kreativitás, eredeti gondolkodás
- rögtönzések érzelmi állapotok,
képessége
színjátékos stílusok megadásával
- drámai érzékenység
- színházi fogékonyság
- kritikai, önkritikai képesség
- önállóság, magabiztosság
Fogalomkörök
- színházi formanyelv alapelemeinek
- színházi térformák (dobozszínpad,
tudatos alkalmazása
körszínpad, kamaraszínpad)
Dramatizálás
- nyilvánosság előtti fellépés
- különböző színházi konvenciók
- a munkaformák tudatos alkalmazása
alkalmazása a szerepépítés
egy kötött drámai szöveg
folyamatában
megjelenítésének előkészítésében
- rögtönzések drámarészletek alapján,
- színpadi improvizációban rejlő
a mögöttes tartalmak és a szereplők
lehetőségek
érzelmi állapotának kibontásával

Színjáték
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

- élethelyzetek megjelenítése
- terek használata

-

etűdök
vágyképek, félelmek
konfliktusok
a tér zónái
a pódium
a fény
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Követelmény
Technika
- részvétel önismereti játékokban
- spontán improvizációk egyéni
munkában
Fogalomkörök
- etűdök kötött szabályok mentén
- térhasználat mint emberi és kulturális
jellemző
- a fény térkiemelő, térhatároló szerepe
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- a színpadi fények típusai
Dramatizálás
- etűdsorozatok
- etűdök szöveg nélkül
- a kontrasztszerepe, alkalmazása
- etűdök tárgyak használatával
- a z idő kezelése
- etűdsorozatok összeállítása önálló
- a köznapi párbeszédtől a drámai
munkával
dialógusig
- ellenpont-technika
- a színjáték eredete
- életjáték
- etűdökből szerkesztett műsor
- lírai, epikus, vagy drámai
alapanyagból építkező oratórium
- a tanulók hétköznapi élethelyzeteihez
hasonló vagy azzal analóg történeteket
feldolgozó drámák részletei

Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Technika
- egyéni típusfigura-tanulmányok
- hétköznapi típusfigurák különböző
- a típusfigurák jellemző maszkjai,
szituációkban
jelmezei, kellékei
- tanulmányok a commedia dell’ arte
típusfiguráira
Fogalomkörök
- a lélektan szerinti típusok
- saját magunk típusba sorolása
- hétköznapi típusok
- hétköznapi típusok megjelenítése
- típusok
- tanulmányok különböző korok drámai
- korok, kultúrák
alkotásainak típusfiguráira
- a rítusban megjelenő archetípusok és
azok mai megfelelői
- a népi színjátszás típusfigurái
- misztériumjátékok, moralitások
- a klasszika színháza
- operai és operettfigurák
- a színház, mint szórakozás, nevelés,
népünnepély
Dramatizálás
- a színpadi típusfigurák és a
- jelzésszerű megoldások alkalmazása
hétköznapok valósága közti kapcsolat
- vásári komédiák, népi komédiák
- a helyzetkomikum
- misztériumjátékok, moralitások
megjelenítése
- commedia dell’ arte jelenetek
- helyzetkomikumra épülő vígjátékok
részleteinek előadása
- abszurd drámák jeleneteinek előadása
- modern típusfigurákat felvonultató
televíziós és mozifilmek egyes helyzetei
Körtánc AMI
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Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- típusfigurák egyénítése
improvizációban
- egyéni munkára épülő etűdök: a
figura hátterének kidolgozása
Fogalomkörök
- a figurák érzelmi állapota
- egyéni és páros mozgástanulmányok
- egyéni jellemrajz-tanulmányok
- egyazon figura különféle helyzetekbe
- jelenetsor
helyezéssel
- a dobozszínpad tere
- a figura jellemző jegyeinek
- hangsúlyos pontok
megtartásával jelenetsor kidolgozása
- láthatósági szabályok a
- korunk színházba járási szokásai
dobozszínpadon
- a színész és közönsége
- napjaink színpadtechnikája
- szakmák, műhelyek a színházban
- színész és rendező viszonya
- iskolateremtő színházi műhelyek
- az antik világ drámairodalmának
jellemábrázolási technikái
- jellemábrázolás a reneszánsz
színházban
- a klasszika színháza
- a polgári jellemrajz
- Csehov figurái
- Brecht tandrámáinak figurái
- abszurdszínház és jellemábrázolás
Dramatizálás
- kommunikációs szabályok a
- az antik világ drámairodalmának
dobozszínpadon
jellemábrázolási technikáinak
- szcenikai megoldások, színházi
megjelenítése
illúziókeltési törekvések
- a tananyagban szereplő valamely
szerző/k műveinek egyes részletei
- típusfigurák egyénítése
- típusfigurák atipikus helyzetben
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Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- etűdök különböző stílusokban
- etűdök megadott témákra,
- a színész játéka
kiscsoportos munkaformában
- színész, mint a csoport/kép része
- etűdök megadott témákra
- a verbális és a non-verbális
- etűdök zenei motívumok alapján
kifejezőeszközök színpadi használata
Fogalomkörök
- a színész teste, mit látványelem
- a színészi test kinetikai
- a pantomim mint műfaj és eszköz
lehetőségeinek feltárása
- a transz állapot
- a monotónia és a tematikus variációk
- a próba
színpadi alkalmazása
- a hétköznap rítusaitól a színpadi
rítusok felé
- hagyományos és modern
színházépületek
- a különböző auditív színházi eszközök
- zenész színházi műfajok
- színház és show
- az előadás, mint terápia, kísérlet,
templom, provokáció, lázadás, rejtély
Dramatizálás
- színház szöveg nélkül
- kép, gesztus, a mozgás tervezése,
- a látvány, mint főszereplő
szerkesztése, szervezése, rögzítése
- a színészi test és hang, mint színpadi - rögtönzés
jel
- zene a színpadon
- a szöveg, mint asszociációkeltő
alapanyag, vokális alkotás
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BESZÉDGYAKORLATOK
Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
A test feszítése és lazítása hanyatt fekve
Feszítés és lazítás állás és járás közben
2. Légző-gyakorlatok
Légzéstípusok
Kapacitást növelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
3. Hanggyakorlatok
Játékos hangerőgyakorlatok
Fúvójátékok
Légutak tanulmányozása
A légutak használatának gyakorlása
A saját és a társak légzésének tanulmányozása
A légzés hibáinak, akadályainak tisztázása
Egyszerű szólamok, versek
4. Hangjátékok
Egymás hangjának felismerése
A hang tulajdonságai
Egymás hangja
A természetes alaphang
Szavak és mondat-párok
5. Artikulációs játékok, gyakorlatok
Áll emelése, ejtése
Ajakkerekítés, széthúzás
A zárhangok ejtése
A nyelv mozgása
Fütyülés
Szájról olvasás
A szóvég ejtése
Szóépítés
A hibás magánhangzók felismerése
6. Ritmus- és tempógyakorlatok
 versek, mondókák ütemezése
7. Hangsúlygyakorlatok
 A szóhangsúly gyakorlása
az összetett szavak előtagjának hangsúlya
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő
beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- ismerjen legalább 10 koncentrációs játékot és gyakorlatot
- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal
Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Körtánc AMI
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Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás
fejkörzések
az arc ellazítása
2. Légző-gyakorlatok
légzéstípusok
saját légzés
kapacitásnövelő gyakorlatok
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
3. Hanggyakorlatok
hangerő-próbálgatás
hangok próbálgatása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
az áll nyitása
nyelv mozgatását ügyesítő gyakorlatok
magánhangzó-gyakorlatok versekkel, mondókákkal
zárhangok kettőzése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
a versek ütemezése
6. Hangsúlygyakorlatok
számnevek, évszámok hangsúlya
a kijelentés hanglejtése
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban megfelelő
beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- ismerjen legalább 15 koncentrációs játékot és gyakorlatot
- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal
- fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékok, gyakorlatok
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
a be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése
kapacitásnövelő gyakorlatok
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
légzésszabályozó gyakorlatok
3. Hanggyakorlatok
középhang és fejhang
mellhang
térhez igazodó hangerő és színpadi középhangerő
emelt hangvétel
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
nyelvtörő mondókák
szájról olvasási gyakorlatok
Körtánc AMI
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a hosszú magánhangzók ejtése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
ütemezés változó tempóban
6. Hangsúlygyakorlatok
a kérdezés
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
koncentrációs légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
a lopott levegővétel
3. Hanggyakorlatok
ciklikus szótaggyakorlatok, mellkasi rezonancia
hangrágó gyakorlatok
hangcsúszda
hanghizlaló- és fogyasztó gyakorlatok
hangkialakítás
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
nyelvtörők, versek
az á,-a, é-e hangok
az sz és s hangok hibáinak fölismerése
szinkronizálási gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek ritmizálása
6. Hangsúlygyakorlatok
a tagadás hangsúlyai
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
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2.

3.

4.

5.

 rekeszlégzés mozgás közben
koncentrációs gyakorlatok
kapacitásnövelés
nyelvtörő mondókák légzésszabályozással
a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése
Hanggyakorlatok
hangcsúszda mellhangon, szavakkal
hanghizlalás- fogyasztás
erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása
Artikulációs játékok, gyakorlatok
ty, gy, ny hangok
sz, z, c; s, zs, cs hangok
sziszegő és susogó hangok
szinkronizálás valamennyi hang figyelembe vételével
Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek
időmértékes szövegek

Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
összetett mondatok

Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan sorolható
szavakkal és irodalmi szövegekkel
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
koncentrációs légző-gyakorlatok mozgás közben
kapacitásnövelés
a hallható légzés jelentéseinek tanulmányozása
a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése
2. Hanggyakorlatok
szöveges hangerő-gyakorlatok
 szöveges hangmagasság-gyakorlatok
az életkorok hangadási karakterének tanulmányozása
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
pontos, laza, pergő artikuláció
egymás artikulációjának megfigyelése
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek gyakorlása, kötött ritmuskíséret
ritmusgyakorlatok tempóváltással
5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
alárendelő mondatok: hangsúly-variációk
Követelmény
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- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját
beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
légzésszabályozás növekvő szólamokkal
koncentrációs légző-gyakorlatok a figyelem megosztásával
2. Hanggyakorlatok
hangmagasságot szabályozó gyakorlatok
hangerőt szabályozó gyakorlatok
hangadásban megmutatkozó fizikai állapotok tanulmányozása, megszólaltatása
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
pontos, pergő artikuláció, kitartó szövegmondás
artikulációs gyakorlatok
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek gyakorlása
verssorok felismerése a ritmusképe alapján
nevek felismerése a ritmusképe alapján
gyakorlatok a tempó fokozásával, csillapításával
Követelmény
- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját
beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit

Körtánc AMI

172

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
légző-gyakorlatok fizikai igénybevétel közben
 légző-gyakorlatok halk és hangos beszéd váltogatásával
2. Hanggyakorlatok
szöveges hangerőgyakorlatok
szöveges hangmagasság-gyakorlatok
lágy hangvétel
kemény hangvétel
hangerő és hangmagasság váltásai
érzelmek, indulatok hangformáló szerepe
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
suttogott és halk beszéd artikulációja
gyakori artikulációs hibák fölismerése
beszédtempótól, hangerőtől, hangszíntől független, pontos, kifejező artikuláció
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással
hangsúlyos verselésű és időmértékes versek
egyszerű prózai szövegek ritmizálása
5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
érzelmek hangsúlyai
a szórend és a hangsúly kapcsolata
Követelmény
- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és saját
beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit
- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása
- dramatikus és színpadi munkájukban alkalmazzák e tantárgy keretében tanultakat
MOZGÁSGYAKORLATOK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bemelegítő játékok
 összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó játékok
 gimnasztikai gyakorlatok
2. Talajra-szoktató játékok
talajfogás, földön való forgás, gurulás, csúszó-mászó mozgások előkészítése
3. Indítás-megállítás gyakorlatok
 indítás, megállítás különböző tempóban, helyzetben, magasságban
 versenyjátékok
 szituációs játékok
4. Állatok mozgását utánzó szituációs játékok
 különböző állatok mozgását utánzó játékok
Követelmény
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- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A bemelegítés alapgyakorlatai
lazító és feszítő gyakorlatok
gimnasztika
játékos helyzetek
nehezített járásmód
fordított testhelyzet
2. Térformáló, térérzékelő játékok
különböző térformák
kikerüléses gyakorlatok
körjátékok, lánc-játékok
3. Futásos gyakorlatok
futások különböző tempóban, karakterben, funkcióban
testrész-vezetéses futások
páros fogó
vezetőt követő futások
4. Csukott szemes játékok
bizalom és térérzékelő gyakorlatok
arc és kéz felismerő játékok
bizalomjátékok körben, szabálytalan térben
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása
során
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok
nehezített fogó és üldözéses játékok
2. Gimnasztikus gyakorlatok
lazító tréning fokozatos terheléssel
erősítő, kondicionáló gyakorlatok cirkuid edzésprogrammal
gimnasztikai gyakorlatok
3. Speciális futásos és kerüléses gyakorlatok
ritmus és irányváltásos futások
testrész-vezetéses futások
4. Egyensúly játékok
toló és húzó mozdulatok
egyensúly fejlesztő játékok
Követelmény
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- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása
során
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bizalomgyakorlatok
elfogadást célzó, dőlése, billenéses gyakorlatok
2. Esés- és talajgyakorlatok
spirál és hanyatt esés
forgás, gurulás, támaszhelyzetek
3. Egyensúly- és vezetésgyakorlatok
egyensúly gyakorlatok
támasz- és forgásos helyzetek
 vezetése gyakorlatok kéz, fej, fogásváltásos irányítással
4. Gimnasztikus gyakorlatok
fokozatosan bővített gyakorlatsor
többféle indítású előkészítés
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása
során
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Ugrás- és futásgyakorlatok
talajról való elemelkedés
talajfogás eszközök segítségével, páros gyakorlatban
dinamikus futásgyakorlatok
 egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás
 speciális futás-ugrás gyakorlatok
2. Eséstechnika
 esés fordulatból, ugrásból
 talajfogás csúszással tompításos érkezéssel
3. Előkészítő akrobatikus gyakorlatok
gurulás előre-hátra
támasz- és billenésgyakorlatok
 kéz- és fejállás
kézenátfordulás oldalra
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
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- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása
során
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Emeléses és támaszgyakorlatok
előkészítő gyakorlatok
mérlegállás, vállállás
2. Lassított mozgás
mozdulat lassítása
lassított mozgás különböző helyzetekben
gurulás, gördülés
fordított testhelyzet
3. A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok
mozdulatok megállítása különböző ritmusban, dinamikával
 pontos megállás
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása
során
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Komplex mozgástréning
mozgástréning felépítése, levezetése tanár közreműködésével
2. Tréningfajták
 színházi szituációnak megfelelő tréning összeállítása
 dinamikus és meditatív típusú tréninggyakorlatok
3. Versenyjátékok és egyéb játékfajták

játékok
feldolgozása
színházi
jelenlét
és
intenzitás
elvárásainak
figyelembevételével
4. Lépés- és járásgyakorlatok
 karakterformák keresése
 lépésanyag és járásgyakorlatok levezetése
gerinc hullámmozgása
 a láb karakteres vezetése
 a kar plasztikus lehetőségei
Követelmény
- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére
- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra épülésének
logikai menetét
- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására
Továbbképző 8.
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Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Mozgástechnikai elmélet
a tantárgy fiziológiai meghatározói
 a gyakorlatok sorrendjének anatómiai, pszichikai okai
2. Gyakorlatvezetés
 különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése színpadi elvárások és
fiziológiai ismeretek figyelembevételével
3. Tréningvezetés
adott tréning megtervezése
önálló levezetése
bemelegítő mozgássor önálló megtervezése, elvégzése
Követelmény
- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére
- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra épülésének
logikai menetét
- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására
- ismerje a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat
- ismerje a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérése
érdekében

KÖTELEZŐEN VÁLSZTHATÓ TANTÁRGYAK
VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
játékélményhez való jutás
nyelvi játékok, hangzó játékok, más készségfejlesztő játékok a szövegmondáshoz
memoriterek
versek hallgatása és olvasása
versek tanulása és elemzése
művészi beszéd: festés, színek érzékeltetése, képek megidézése
gyermekversek többek között Weöres Sándortól, Kányádi Sándortól, Zelk Zoltántól,
Nemes Nagy Ágnestől, Kiss Annától, Kormos Istvántól és másoktól
további versek Babitstól, Kosztolányitól, Juhász Gyulától Tóth Árpádtól
Követelmény
- legyen képes a jó légzéstechnika elsajátítására
- ismerjenek lazító és koncentrációs gyakorlatokat
- legyenek képesek megtalálni a versben a személyeset
Körtánc AMI

177

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

-

tudják lekopogni a verseket, ritmushangszerrel kísérni
tanuljanak meg több verset
tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín- és képváltozást
ismerkedjenek meg saját hangmodulációs lehetőségeikkel
tudják lefesteni, színekkel érzékeltetni a verseket
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény

Tananyag
különböző mesék megismerése
 prózai meseszövegek, versek, hazugságmesék
 mesék elemzése
 különbségek felismerése a műmesék és a klasszikus mesék között
 értékrendek felállítása
 mesebörze, saját kedvenc mesék, értékek felismerése
mesével kapcsolatos ismeretek rendszerezése
 a mesélő hangnem
 a mesélés, mint szerephelyzet
 a mesélői eszközök: hang, testnyelv
mesefeldolgozások filmen, képen
történetek elmondása
 történetbeli váltások, nyelvi fordulatok, poénok, történetek zárása
 a beszéd non-verbális eszközei
Követelmény
- ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, magyar népmeséket, európai és
más népek meséit
- legalább három mese megtanulása, előadása
- legyenek tisztában a különféle mesetípusokkal, előadási módjukkal
- vegyenek részt kreatív játékokban
- alkossanak mesét, ismerjék meg a láncmesét
- egyes műfajok műveinek tanulmányozása, megtanulása, előadása
- rövid történet improvizálása
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 irodalmi művek megismerése, elemzése, feldolgozása
 a művészeti kommunikáció
 az előadó, mint közvetítő a szöveg és a befogadó között
 az előadás, mint művészi alkotás
 az irodalmi kommunikációs folyamat
 az interpretálás
 irodalmi művek elemzése, megtanulása, előadása
Követelmény
- tudjanak közösen feldolgozni műveket, melyeket legyen képes később előadni
- minél több stílusú mű megismerése és megtanulása
- ismerje meg a művészi beszéd kelléktárát, legyen képe ezeket egy mű
interpretálásában használni
- használja a hangsúly, hanglejtés, beszéddallam, tempó, ritmus, szünet, gesztus,
tekintet, mimika eszközeit
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a művészi versmondás összetevői, feltételei
 költemények tartalmi, hangulati, formai elemzése
 a mű, mint az előadó saját közlése
 lírai művek elemzése, megszólaltatása
 dal, elégia, óda, hangsúlyos és időmértékes versek megismerése, elemezése
 a szerző szándéka és a választott műfaj, forma, kifejezésmód közötti összefüggés
 Petőfi és Arany művei
 Szabó Lőrinc, Pilinszky, Illyés, Kormos István, Sinka Istán, Juhász Ferenc, Nagy
László epikája
 a magyar ballada a népköltészetben, Aranynál és másoknál
Követelmény
- legyen képes a megismert művek megértésére
- a kiválasztott műveket tudja megvizsgálni, elemezni: ritmusát, a rímet, Hang, szó,
mondat, gondolatalakzatok, stb.
- ismerje meg az előadói eszköztárat
- tudjanak minél több verset előadói szinten (legalább hármat)
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 az epikai műfajban elrejtett üzenet
 a nyelvtani- verstani kötöttségek
 a humor
 vidám népi balladák, Csokonai, Fáy, Petőfi Arany, Kosztolányi, Heltai, Karinthy
versei
 Burns, Heine, Morgernstern, versei
 svéd gyermekversek
 novellák tanulmányozása
 az adekvát előadási mód
 a kisműfaj nagy mestereinek műveiből jellemzők fellelése
 Mikszáth, Móra, Móricz, Kosztolányi, Krúdy, Nagy Lajos, Csáth, Mándy, Örkény,
Lázár Ervin
művei
lírai groteszk
Követelmény
- egy vidámabb hangvételű mű előadása
- tudjon különbséget tenni a helyzet- és a jellemkomikum között, ezek megjelenítése
- érzékelje a stílus- vagy irodalmi paródiák humorát
- vegyen részt drámajátékokban
- alakítsák ki az előadói hangot
- ismerjenek meg öt novellát, egyet előadói szinten mutasson be
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Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a rendezői szerep megismerése
 a versrendezéssel kapcsolatos tudnivalók
 az instrukcióadás
 a magyar szavalóművészet kialakulása
 főbb irányzatok, jelentősebb magyar képviselők
 az előadó stílus jegyei
 az előadóművész személyisége, mint alakító tényező
 nagy előadóművészek lemezről, videóról
 kritikaírás, előadói teljesítmény
 esszé a szavalóművészetről
 recenzióírás
Követelmény
- ismerje az instrukcióadás menetét, annak pedagógiáját
- hallgassanak előadóművészeket
- hallgassák meg költőinket, hogy mondják műveiket
- próbálják ki magukat mintha-helyzetekben
- meséljenek egymásnak, kisebb gyerekeknek
- rögzítsék előadásukat szalagra, hallgassák meg, legyen képesek önkritikával értékelni
azt
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki beszéd közti különbség
 a hatásos beszéd
 az elméleti és a gyakorlati felkészülés
 a különböző korok szónokai
 a nagy szónokok beszédei
 magyar szónokok: Pázmány Péter, Zrínyi, Kölcsey, Kossuth, Deák, stb.
 a pódiumi színjáték
 a dramaturgiai és rendezői feltétel
 irodalmi összeállítások
 a forgatókönyv
 mai oratórikus előadások
Követelmény
- elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet
- ismerje a beszéd készítésének lépcsőfokait, tudja azokat alkalmazni
- legyen képes azt előadni, figyelembe venni a kiállást, mozgást, mimikát, gesztusvilágot
- tudjon szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, lírai, epikus, vagy drámai
oratóriumot
- tudjon társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi műsort szerkeszteni

Körtánc AMI

180

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a szertartás
 szakrális és profán szertartás
 a szertartás dramaturgiája
 a zene, a stilizált mozgás, a szöveg kapcsolódása
 a szavalókórus szerepe
 a csoportos megszólalás funkciója
 az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése a posztmodern költők műveiben
 az ezredvég életérzésének kifejezése a posztmodern költők műveiben
 az egyházi szertartások
Követelmény
- ismerjenek meg egy magyar betlehemes játékot
- ismerjenek meg egy világi szertartást
- készítsenek szertartásjátékot a beavatódás élményének megerősítésére
- készítsen forgatókönyvet, rendezzék meg azt
- tanulmányozzák az utóbbi évtizedek versantológiáit, a folyóiratokat, prózaverseket,
versprózákat
- tudjanak mai költők műveit előadni
- hozzanak létre színjátékot posztmodern művek felhasználásával
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a monológ
 előadói művészet törvényszerűségei
 egyes drámák monológjai
Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh László,
Székely János drámái, stb.
 a felolvasó színház szabályai
 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai
 önálló műsor létrehozása
 zene és mozgás
Követelmény
- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort
- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása
- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait
- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok
- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket
- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet
- tudjanak együttmunkálkodni
- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Körtánc AMI

181

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Tananyag
 a monológ
 előadói művészet törvényszerűségei
 egyes drámák monológjai
Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh László,
Székely János drámái, stb.
 a felolvasó színház szabályai
 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai
 önálló műsor létrehozása
 zene és mozgás
Követelmény
- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort
- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása
- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait
- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok
- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket
- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet
- tudjanak együttmunkálkodni
- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom

BÁBJÁTÉK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék
 játék botbábokkal
 népmesei motívumok feldolgozása
 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata
 magyar népmesék előadása
 zsinóros asztali bábtáncoltatás
Követelmény
- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani
- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait

Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 maszkos, alakoskodó játékok
 magyar népmesék előadása
 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás
 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai
 botbáb
 állatmesék
 megzenésített versek
 műmese-feldolgozások
 eredetmondák
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Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény

Tananyag
 tárgyanimáció: játék a tárgyakkal
 magyar népmesék
 Grimm-mesék
 tárgyjáték lábbelikkel
 merev pálcás, kétzsinóros marionett
 Mátyás-mesék
 versek megjelenítése
 Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi
 bajvívó jelenetek

Követelmény
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat
- ismerje az alapvető szakkifejezéseket
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák
 Görög mitológiai történetek
 Szent György és a sárkány
 Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
 vegyes technikájú bábok
 magyar népballadák
 témák a világirodalomból
 zenés koreográfiák
 Csukás István: Ágacska
 Erich Kästner: Május 35
Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai
megoldását indokolni
- tudja a megvalósításig végigvezetni
- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat

TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING

Tananyag
1. Indítás-megállítás
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

változó ritmusú, különböző helyzetekben történő, a környezethez, partnerekhez
alkalmazkodó koordinációs gyakorlatok
Tükörgyakorlatok
 mozdulatok irányának, tónusának, hangulatának átvételére, a belső karakter
pontos visszaadásának megteremtésére irányuló feladatok
Bizalomgyakorlatok
különböző, a kiszolgáltatottság, tehetetlenség, a belső és külső bizonytalanság
megtapasztalására szolgáló gyakorlatok a feltétel nélküli elfogadás és odaadás
megtapasztalása
Állatmozgások
mozgáskarakterek elsajátítása
 a négy végtag egyenrangú, testközéppont által vezérelt használata
Talaj, eséstechnika
talajérintés
megérkezés, elrugaszkodás
 gördülés és csúszás
 esésmódok biztonságos birtoklása
Akrobatikai előkészítés
 gurulások, billenések, támaszhelyzetek, lendületelemek
Néptánc
 népi gyermekjátékok
 lánc- és körformák

Követelmény
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Analitika
 a test részeinek elkülönített mozgása, függetlenítés
 lazítás, feszítés
2. Tér- és helyzetérzékelő gyakorlatok
 térirányok
 a színpadi tér felosztása
 a térben való mozgás
 a tér érzete, érzékelése
3. Egyensúlygyakorlatok
 egyensúlyérzék fejlesztése
 súlyáthelyezéses mozgások
 páros és csoport gyakorlatok
 támaszhelyzetek
 súly és erőegyensúly
4. Kórusmozgások
 mozdulatok csoportban
 szinkronmozgás
 egységes mozgáskép
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5. Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok
 figyelem összpontosítása
 figyelem a partnerre
 koncentráció időtartamának növelése
6. Néptánc
 ugrós táncok
7. Alapfokú mozgástervezési gyakorlat
 mozgáshelyzetek tervezése, rögzítése
 tempó, dinamika
 motívumsor
Követelmény
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Tánc-izoláció
 függetlenítés
 eltolások, a csípő speciális mozgásai
 hullámmozgások
 testközéppont
2. Ritmika
 alapfokú ritmusgyakorlatok
 lépésanyaggal és tapssal
 többszólamúság
 adott mozgásanyag ritmizálása
 motívumépítés
3. Akrobatika
 gyakorlatok talajon
 szeren
 partnerrel
4. Bizalomgyakorlatok
 nagyobb koncentrációt és attraktivitást követelő feladatok
5. Relaxáció
 helyes légzéstechnika
 lazítás, belső koncentráció
 irányított szituációs képek által érzetek felkeltése
6. Karaktermozgások
 mozdulatok egymás utáni illesztése
 gesztusok belső ritmizálása
 sajátos stílus kialakítása
7. Történelmi táncok
 reneszánsz táncok
8. Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd
 az alapanyag improvizatív feldolgozása, rögzítése
 előadás szerkesztése
Követelmény
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- tükröződjön testén a színészi állapot, illetve a mozgás és a belső állapot
kölcsönhatásának intenzitása
- képes legyen az adott szituációnak vagy drámarészletnek a mozgás oldaláról történő
vizsgálatára
- a látott tánc- és mozgásszínházi előadások utáni beszélgetésekben tudjon elemző
értékelést kialakítani
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Színházi akrobatika
esés és zuhanás
 pofonok, ütések, verekedés
 tárgyhasználat
 akciótervezés
2. Kontakt tánc előkészítése
 talaj- és egyensúlygyakorlatok
3. Modern tánc
 alaptréning és kombináció
 modern-tánc technikai alapok
4. Zenés improvizáció
 rögzített mozgásanyag alkalmazása
 eltérő zenei alap
5. Koncentrációt és intenzitást fejlesztő gyakorlatok
 speciális gyakorlatok
 erőnléti és ügyességi játékok, gyakorlatok
6. Színpadi táncok
 keringő, tangó
7. Pantomim
 testtechnika
 erőgyakorlatok
 izoláció és feszítés-technika
8. Egyéni és csoportos mozgástervezési gyakorlat
 tervezési feladatok: alaptechnika, szituáció, zene alapján
9. Tánctörténet
 rövid áttekintés
Követelmény
- tudjon improvizálni
- alakítson véleményt az általuk látott előadások megbeszélésein
- tudjon csoportos alkotó tevékenységben közreműködni

Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1.. Kontakt tánc előkészítése
 alapgyakorlatok talajon párban és tárgyhasználattal
 kontakt technikák
 kontakt improvizáció
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2. Emelések
 statikus és lendületből történő emelések
3. Lassú színház
 sűrítés és kiemelés, áradó és úsztatott folyamatok
 lebegtetés technikája
 áttűnés belső technikája
 jelenlét sajátos irányítása
 mozdulatok billenés nélkül
 súlyáthelyezéses vezetés
4. Maszkos gyakorlatok
 a maszk lehetőségeinek megtapasztalása
 a test idomulása
 a maszk formáló, irányító ereje
5. Kontakt improvizáció és tervezés
 gyakorlatok rövid, sűrű, pontosan megfogalmazott mozdulatokra
6. Jelenlét gyakorlatok
 testtekintet
 a mozgó test intenzitásának, figyelemvezető képességének kifejlesztése
Követelmény
- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Motivikus tánc
 tömör fogalmazású koreográfia
 gesztus értékű mozdulatok, pontos kivitelezés
2. Mozgásszínházi előadás
 előkészített anyag adaptációja
Követelmény
- legyen képes improvizatív előadásra
- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni
KREATÍV ZENEI GYAKORLATOK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok
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2. Egyszólamú éneklés
 gyermekjátékdalok
 régi hiedelmek emlékét fenntartó dalok: naphívogatók, esőhívogatók
 régi események emlékét fenntartó dalok
 szokásdallamok: lucázás, betlehemezés, regölés, farsang, húsvéti énekek
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 népdalkánonok
4. Énekes improvizáció
 dallamhoz mozgásformák keresése
 dallamok mozdulatokkal való előadása
 versek megszólaltatása rögtönzött dallamokkal, énekelt beszéddel
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 mozgásos-hangszeres sorrend memorizálása
 taps, dobbantás, térd, csettintés
6. Hangzásjátékok
 a környezet hangjai: megfigyelés, lejegyzés, megszólaltatás
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 gyakorlatok térben és időben
 különböző járások zenére
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése
- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 közepes terjedelmű szöveges gyakorlatok
2. Egyszólamú éneklés
 gyermekjátékok
 felnőtt élet szokásait utánzó játékok – párválasztók
 szerepjátszó játékok, kifordulós játékok
 szokásdallamok: lakodalmas, betlehemezés, balázsolás, farsang, húsvét
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 kánonok
4. Énekes improvizáció
 dallamimprovizáció
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 ritmus ostinatot testhangzásokkal, hangszerekkel
6. Hangzásjátékok
 hangzástanulmányok
 mindennel lehet zenélni élménye
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 közös tempó megtalálása
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése
- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
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- egyszerű ritmuskíséret létrehozása
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 szöveg nélküli gyakorlatok oktávig
2. Egyszólamú éneklés
 karácsonyi magyar népénekek
 szokásdallamok: királyjárás, Gergely-járás, húsvét, kiszehajtás
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 kánonok
 Quodlibet
4. Énekes improvizáció
 dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 augmentált és diminuált verssorok, dallamok, ritmusképletek
6. Hangzásjátékok
 sűrűsödések, ritkulások, megrövidített vagy megnövelt időközök hangzások
között
 tárgyak, mint hangszerek
 dallamhangszerek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 a tér használata
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése, megteremtése
- az érzés és gondolatvilág szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
- egyszerű ritmuskíséret létrehozása
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 melizmatikus gyakorlatok
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: betyárnóták, párosítók, guzsalyasok
 szokásdallamok: húsvét, betlehem, Szent Iván éj
 balladák: betyárballadák
3. Többszólamú éneklés
 könnyű két- és háromszólamú dallamok
4. Énekes improvizáció
 csoportos improvizáció
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 különböző ritmusú szavak, versek
 hangsúlyeltolódások megszólaltatása hangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 hanglánc játékok, repetitív játékok
 tárgyak, mint hangszerek
 dallamhangszerek: nádsíp, levél, pánsíp
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 becsukott szemmel a hang után menni
 a hangszer hangját felismerni
 fokozatos változás dinamikában, köztes formák, finomformák
Követelmény
- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni kotta segítségével
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit
- tiszta, karakteres éneklés
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 mellrezonancia
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: guzslyasok, katonadalok, keservesek
 balladák: betyárballadák
3. Többszólamú éneklés
 karácsonyi ünnepkör dalai
 középkori többszólamú darabok
 húsvét
4. Énekes improvizáció
 ritmus nélküli dallamra ritmus alkotása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 kérdés- felet, szóló – tutti, rondó
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 tutti és szólójáték váltogatása
 hangszíncsoportok, játékidők, szünetek karakterek váltogatása
 dallamhangszerek: tilinkó, furulya
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 hirtelen váltás: gyors és lassú
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 fokozatos váltás: gyors és lassú
Követelmény
- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni

Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 intenzív rekeszlégzés
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: katonadalok, keservesek, verbunkosok, bújdosók, kuruc kori
nóták, táncnóták
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 karácsonyi ünnepkör dalai
 reneszánsz többszólamú darabok
 húsvét
4. Énekes improvizáció
 adott ritmusra népdal jellegű dallam rögtönzése
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 közös lüktetés, arányok
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 hangáramlás-játékok
 cintányér, gong, csőharang
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 egy mozgás tagolása: kezdet, csúcspont, befejezés
Követelmény
- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának részeit
- ismerje a főbb zenei stílusokat
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 többszólamú beéneklés mixtúrákkal
2. Egyszólamú éneklés
 rábaközi és dunántúli dallamok
 dudálás, ugrósok, csárdások
 új stílusú balladák
3. Többszólamú éneklés
 reneszánsz többszólamúság
4. Énekes improvizáció
 dunántúli, rábaközi, felvidéki dallamok
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret ritmushangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 szimmetria, aszimmetria
 ritmushangszerek: dobok, tikfa
 komplex hangszerek (doromb)
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 történeti tartalmú elemzés
tánc a zenében
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- ismerje a magyar népzenei dialektusokat
- ismerje a főbb zenei stílusokat
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni

Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 dinamika változtatása
2. Egyszólamú éneklés
 moldvai dallamok
 körtáncok, négyes, páros táncok
3. Többszólamú éneklés
 vegyeskari darabok
4. Énekes improvizáció
 moldvai népzene stílusos előadása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret dallamhangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 tükörképek, párhuzamok, imitációk
 ritmushangszerek: nagydob (Moldva)
 komplex hangszerek (citera)
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: pásztorjáték – opera; vígopera – operett - musical
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
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- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni

Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 tempóváltoztató gyakorlatok
egyéni hangképzés
2. Egyszólamú éneklés
 gyimesi dallamok
 héjszák, kettős jártatója
3. Többszólamú éneklés
 népdalfeldolgozások
spirituálék
 reneszánsz vokálpolifónia
4. Énekes improvizáció
 gyimesi népzene stílusos előadása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret komplex hangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 ellentétek, átmenetek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: groteszk, abszurd, kegyetlen a zenében
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében
- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 helyes énektechnika kialakítása
2. Egyszólamú éneklés
 erdélyi népzene: Kalotaszeg, Mezőség
 Széki táncrend
3. Többszólamú éneklés
 népdalfeldolgozások
spirituálék
 reneszánsz vokálpolifónia
4. Énekes improvizáció
 erdélyi népzene stílusos előadása: Kalotaszeg, Mezőség
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 komplex kíséret dallamhangszeren
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6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 zenei feladat meghatározott jellegű akkorddal
 akkordok meghatározott rend szerinti megtervezése
 komplex hangszerek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: politika a zenében
 ember és természet a zenében
Követelmény
- tudja megtervezni egy szituáció hangeffektusait
- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének érdekében
- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni
- ismerje a 20. század főbb zenei irányzatait
SZÍNHÁZISMERET
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Az előadás hangulata
a benyomást kialakító elemek
 a legerősebben befolyásoló elemek
 a legemlékezetesebb pillanatok
2. Az előadás témája, alapanyaga
 másfajta feldolgozás lehetősége
 elvárások a színházi feldolgozástól
3. Az előadás helyszíne, körülményei, feltételei
 a nézői élmény befolyásolása
4. Az előadás díszletvilága
 a díszlet
 a díszlet és a harmónia
 a díszlet hatása a színész játékra
5. Az előadás jelmezei
 a jelmez és viselője
 színek és formák
6. Az előadás legemlékezetesebb figurái
 a színpadi szereplő
 mozdulat és gesztus
 hanghordozás és beszédmód
 érzelmek, indulatok szándékok, mint mozgatórugók
 a szereplők egymáshoz való viszonya
Követelmény
- legyen képes előadásokkal kapcsolatos élményeit világosan, érvekre támaszkodva
megfogalmazni
- ismerje az előadás különböző közreműködőinek szerepét, feladatait
- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotó elemeit
Alapfok 4. évfolyam
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Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Emberi viszonyok az előadásban
 két ember kapcsolata
 viszonyok egy előadásban
 a kapcsolatok változása az előadás folyamán
2. Az előadás története
 az előadásból kibontakozó probléma
 az előadás legemlékezetesebb pillanatai, fordulatai
a hangsúlyozás eszközei
 a történet kimenetelét befolyásoló eszközök
 hangulatok, érzések az előadás után
3. Az előadás kezdete és vége
 a néző ráhangolódását segítő eszközök
az előadás kezdetének rejtett üzenete
 a zárás eszközei, a tanulság
4. Az előadás legemlékezetesebb pillanatai
 a különféle jelenetek elkülönítésének eszközei
 lassabb és gyorsabb jelenetek
az előadás ritmusa
 a jelenetek belső felépítése
5. Az előadás hatása
az élmény
Követelmény
- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotórészeit, legyen tudatában
annak, hogy ezek az elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, miként képesek
befolyásolni a nézői élményt
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A dramaturg
az anyagválasztás problémái
 az aktualitás problémája
 olvasás színházi szemmel
 sérthetetlen és alakítható szöveg problémája
 a „példány” készítése
 a fontosabb dramaturgiai eljárások, beavatkozások
 a dramaturg feladata a próbafolyamatban
2. A jelmeztervező
 a szereplők öltözékét befolyásoló tényezők
 valóságos öltözetek és fantáziaruhák
 az egyes színházi műfajok jelmezei
 a ruhák stílusa és más stíluselemek kapcsolata
 a jelmezek és a történelmi kor
3. A díszlettervező
 a színpadkép
 a vizuális információk
 a díszletet befolyásoló tényezők
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az előadás és a díszlet kapcsolata
a színpadi tér kialakítása, funkciója
a díszlettervező szakmai ismeretei
az anyagok és hatásuk
színek, formák, stílusok
agy adott tér berendezésének lehetőségei
bútorok, berendezési tárgyak

Követelmény
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket
- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói
folyamatban
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A színpadmester
 a színpadon történtek látható és láthatatlan része
a színpad tagolódása
 a színpad részeinek funkciói
 a színpad előkészítése az előadásra
 a színpad működése előadás közben, a terek változásai
 trükkök a színházban, a varázslat
2. A kellékes
 a kellékek
 a figura és a kellék kapcsolata
 egy kellék útja, avagy motívumképzés az előadásban
 a kellékek átváltozása
 a kellékek hiánya
3. A világosító
 a fény szerepe a színházban
 a fény fajtái
 a fény használatának változatai
 a fények és a figurák kapcsolata
 a terek bevilágítása
 trükkök fénnyel
 fénydramaturgia
4. A hangmester
 a zörej és zaj szerepe
 a látottak megerősítése
 az elidegenítés, a néző kizökkentése
 a természetes hangkeltő eszközök
 zajokat és zörejeket kívánó stílusok
5. A zeneszerző
 a színház és a zene
 a zene hangulati szerepe
 a zenei stílus és a játékstílus
 a zenei motívumok befolyása az előadásra
 a zene funkciója a darabban
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 azon színházi műfajok és a zene
 a zenével szembeni követelmények
Követelmény
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket
- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói
folyamatban
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A mesejáték
a „meseszerű”
 a mesei funkciók és a szereplők, a színészi megközelítés
 a jók és a rosszak között zajló játék fordulatai
a díszlet és a jelmez a mesejátékban
 a vizualitás hatása
 a mese hatása
2. Az operett
a meseszerűség az operettben
 a díszletek és jelmezek követelményei
 az operett szerepkörei
 a zene funkciói, a prózai jelenetek és zenés számok közötti kapcsolatok
 az operett-világ
3. A musical
 a musical születése
 a figurák jellemzése, kapcsolatai
 színészi játékstílus a musicalben
 a tánc szerepe a musicalben
4. Az opera
 színpadi feladatok az operában
 az opera ma
5. A bohózat
 a helyzetkomikum
a bohózat és a tér
 a jó gegek, hatásos játékötletek
a figurák, átváltozásuk
 a jó komikus
6. A komédia
 a jellemkomikum
 a komédia formálására alkalmas emberi helyzetek
 az események mozgatórugói
 a színészi játék és a komikus tartalom
 a happy end
7. A realista színjáték
 a valóság érzete
 a reális probléma
 a motiváció, a történet fordulatai
 a díszlet és a jelmez
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 a színészi játék és az életszerűség
 a valóságos viszonyok
Követelmény
- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás
legfontosabb sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására
- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb
elemeit
- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb
sajátosságait, felhasználási lehetőségeit
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. A klasszikus tragédia
a nagy formátumú egyéniség
 emberi értékek és erőfeszítések
 probléma, választási helyzet a tragédiában
 döntések, választások, cselekvések, ezek helye az ábrázolt világban
 viszonyhálózat a tragikus hős körül
 a tragédiához vezető fordulatok, ezek hatása a nézőre
 a tragédia színházi lehetőségei
 a realizmus vagy a stilizáció felé közelítő játékmód
2. Az abszurd színház
 életérzés és létállapot az abszurd drámában
 a közeg
 a tárgyhasználat sajátosságai
 a színész eszközök
 a történet játékjellege, a kapcsolatok játszmaszerűsége
 szertartásszerű és ritualizált elemek
3. A rituális játék
 egy eseménysor szertartásjellege és megteremtésének eszközei
 a szereplők funkciói
 a szereplők helyzete, feladata, a rituális eseménysorral való viszonyuk
 a közeg, erősítő elemek
4. A stilizált játék
a tér, a jelmez hitelessége
 a gesztusok, mozdulatok szerepe, hatása
az események jellegének érzékeltetése
 egy figura megteremtése
5. A vizuális színház
a színpadi képek, azok önálló élete
 a „vizuális dramaturgia”
 a vizualitás és a tér
 a színész jelenlét és a vizuális hatás
 további elemek a vizuális hatás erősítéséra
6. Tánc- és mozgásszínház
 a szöveg nélküli színház
 a mozdulatok
 egyes mozdulatok, táncformák kifejezései
 a figurák jellemzése mozdulatokkal, mozgásokkal, táncokkal
 a táncdramaturgia
 a jelmezek és díszletek speciális szerepe
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Követelmény
- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás
legfontosabb sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására
- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb
elemeit
- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb
sajátosságait, felhasználási lehetőségeit.

Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Az alapanyag
 az alapanyag természete
 a kor, amelyben a mű keletkezett, illetve amelyben játszódik
 az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai
 az alapanyag természetének, sajátosságainak hatása az előadás megformálására
2. Dramaturgia
 az alapanyag és a színházi előadás szövegének kapcsolata
a változtatások és céljai
 az előadás felépülése, szervezői elv, logika
 az előadás kezdete, az impulzusok a néző számára
 az előadás fordulópontjai
 a zárás, a befogadói magatartás inspirálása
3. A tér
 az előadás tere
 a színpadi forma
 az előadás és a közönség közti kapcsolat
 a játéktér, annak használata
4. Tárgyak, kellékek
 a tér berendezése
 az előadás tárgyai, kellékei, kapcsolatuk a szereplőkkel
 a kellékek szerepe
 a kellékek kapcsolata más elemekkel
5. Zajok, zenék
 az akusztikai réteg
 az ismétlődő zajok, zenék
 zajok, zenék kapcsolata a játékstílussal
 a zene funkciója
Követelmény
- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat,
kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi
konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való
összefüggésben
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
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Tananyag
1. Jelmezek
az öltözetek
 színek és formák, ezek kapcsolata
 az előadás befolyásolása a jelmezekkel
 a ruhaváltások
 a jelmezek üzenete
 a jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel
2. Smink, testtartás, metakommunikáció, mozgás
 megszólalás, megmozdulás előtti pillanat üzenete
 álarcok, maszkok, arcfestés
 alkat és testtartás
 a főbb szereplők arca, arckifejezése
 a szereplők viszonya, kapcsolatuk, ezek változása a metakommunikációs jelek
segítségével
 a mozgások szerepe
3. A színészi játék
 az előadás műfajának, stílusának hatása a színész feladatára
 az alak pszicho-fizikai jellemzése
 a színész eszközei
 hanghordozás, beszédmód
4. Az előadás stílusa
 az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezésének érvényesülése
 a leghangsúlyosabb mozzanatok
 rendezői megoldások
 a hatás
Követelmény
- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat,
kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi
konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való
összefüggésben
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
BESZÉDTECHNIKA
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
 kilélegzés rekeszlégzése
 kapacitásnövelő gyakorlatok
 a kilégzés erejének szabályozása
3. Hanggyakorlatok
középhang és fejhang fogalma, megismerése
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mellhang fogalma, megismerése
szájtéri rezonancia megerősítése, az elöl szóló középhang
 a hangerő növelésének technikája a rekeszlégzéssel
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
magánhangzók gyakorlása
 a nyelv emelése, ejtése
 szájról olvasás
 dúdolás, folyamatos R ejtése
hosszú-rövid magánhangzó-párok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
ütemezés mozgással, tánccal, tapssal
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a saját test állapotának megfigyelése
 a hangkörnyezet megfigyelése
 a fények, színek megfigyelése, leírása
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- ismerjen lazító és koncentrációs gyakorlatokat, tudja azok pontos végrehajtását
- tudjon szöveges légzőgyakorlatokat
- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás utasításra, váltásokkal
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés megerősítése
koncentrációs kapacitásnövelő gyakorlatok
a belégzés zörejmentességének kimunkálása
a pótlevegő vétele rezonancia-gyakorlatokban
3. Hanggyakorlatok
 mellkasi rezonancia megerősítése
hangrágó gyakorlatok
hangcsúszda
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 hosszabb szövegek gyakorlása
a magánhangzók időtartamának megtartása pergő szövegmondás közben
 sziszegő és susogó hangok hibái
az sz hang tiszta ejtése
szinkronizálási gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek ritmizálása
ritmizálás a szóhangok visszahelyezésével
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a saját és társak helyzetének, súlypontjainak megfigyelése, leírása
 lendületek, formák, tárgyak megfigyelése, leírása
arc, beszédmozgások megfigyelése, leírása
Követelmény
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- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- légzéstechnikai hibák felismerése
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete
- ismerje a köznapi beszéd és a színpadi beszéd hangzás különbségeit, azok technikai
elemeit
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
a légzés megfigyelése relaxálás közben
2. Légző-gyakorlatok
 koncentrációs légző-gyakorlatok nyelvtörő mondókákkal
légző-gyakorlatok az sz hang tiszta ejtésével
kapacitásnövelő gyakorlatok mozgás közben
 a lopott levegővétel technikája
3. Hanggyakorlatok
 hangmagasság gyakorlatok a mellkasi rezonancia megtartásával
a fejhang és a hátul szóló hang
hangerőváltások
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
ty, gy, ny hangok kimunkálása nyelvtörőkkel
 s hang ejtésének artikulációs mozdulatai
tájszólások, idegen anyanyelvűség fölismerése és leírása
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek értelmező elmondása
időmértékes versek váltakozó tempóban
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a testi és érzelmi közérzet megfigyelése, leírása
 a kifejezés csatornáinak megfigyelése
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan sorolható
szavakkal és irodalmi szövegekkel
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- törekedjen a megismert beszédhibák leküzdésére, önfejlesztésre
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 tónusszabályozó gyakorlatok az egész testen, és testtájanként
2. Légző-gyakorlatok
 légzéstípusok tanulmányozása
 a rekeszlégzés megerősítése
kapacitásnövelő gyakorlatok váratlan körülmények között
 a kifejező légző-hangok próbálgatása
3. Hanggyakorlatok
 hangmagasság váltások
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a középerős, halk és hangos hangvétel
hangadási változatok megfigyelése, létrehozása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
a hibátlan, pergő artikuláció megtartása egy hosszabb, egész mű elmondásakor
 pontos artikulációval szövegmondás
zárt és széles artikulációjú beszéd színpadi határai
 a szóvégek pontos ejtése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek értelmező elmondása
időmértékes versek azonos tempóban
6. Kommunikációs gyakorlatok
 hangok, fények, színek, ízek, tapintási tapasztalatok
 tárgyak, események, arcok felidézése, leírása
 a tekintet, mimika, gesztusok, mozgások megfigyelése, leírása
Követelmény
- ismerjen korrekciós beszédgyakorlatokat
- ismerje a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait
- alakuljon ki hallási figyelme és érzékenysége
- beszédszerveit tudja tudatosan és célszerűen használni
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 tónusszabályozás helyzetgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 koncentrációs légzőgyakorlatok tekintettartással
 növekvő szólamok az egyéni kapacitás határainak megismerése
 koncentrációs gyakorlatok más tevékenység közben
3. Hanggyakorlatok
 hangerő szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással
 hangmagasság szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással
 a fejhang és a mellhang törés nélküli váltása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 karakterek az artikulációban
 a hangkapcsolatok pontos és helyes ejtése
 artikulációs gyakorlatok kis hangerővel és suttogva
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 különböző verselésű szövegek gyakorlása suttogva és néma szövegmondással
a beszéd ritmusának fölismerése
 a hadarás és a gyors beszéd különbségei
 tempóváltási gyakorlatok
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a vonzás és taszítás kifejezése szavak nélkül
 utasítások tekintettel
 egymás mimikájának utánzása
Követelmény
- mondanivalóját tudja célszerűen és élvezhetően elmondani
- ismerje a hangsúly szabályokat
- legyen képes verseket, prózai anyagokat, szöveges színpadi feladatokat igényesen,
színvonalasan megoldani
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- ismerje a főbb dialektusokat
- ismerje a kifejezés nem szóbeli eszközeit
Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 tudatos lazítás beszédgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 légzőgyakorlatok prózai szöveggel
 kondicionáló kapacitásnövelő gyakorlatok
 a légzésszünet
a blattolás jó légzéstechnikával
3. Hanggyakorlatok
 a lágy és a kemény hang változásai
 váltások a tartalomhoz igazodóan
 a vonzás és taszítás a hangban
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 a laza, pergő artikuláció gyakorlása
 a szóvég-szókezdet helyes ejtése a folyamatos beszédben
 a mássalhangzók kettőzésének ejtésének technikája
 a színpadra vihető beszédhibák technikája, etikája
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 a tempó lassítása megtartott ritmus mellett
 prózai szövegek ritmizálása
 hangos és néma szövegmondás
6. Kommunikációs gyakorlatok
 kitalált, nem létező tárgyak, jelenségek, személyek, arcok leírása
 halandzsa szöveggel helyzetgyakorlatok
Követelmény
- ismerje e beszédtevékenység részeit, azok összefüggéseit, egymásrautaltságát
- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket felismerni
- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket megérteni, tudja a jegyek
tudatos alkalmazását
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 a test tónusának kontrollálása és szabályozása beszédgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 laza fejkörzés
 versek, szabályozott levegővétellel
a blattolás erőteljes hangvétellel
3. Hanggyakorlatok
 az orrhangzók megfigyelése, szabályozása
 páros és egyéni középhang gyakorlatok
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 egymás mellé kerülő magánhangzók ejtése
 a lágy és kemény artikuláció
 a diftongusok ejtésének technikája
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 szöveges r gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 ritmusgyakorlatok szünettel
 ritmusgyakorlatok tevékenységgel
6. Kommunikációs gyakorlatok
 egymás emlékképeinek fölidézése, leírása
 szinkronizálási gyakorlatok
Követelmény
- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas színvonalú
használatára
- alakítsa ki magában az önképzés igényét
- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat
- ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit
Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
 tudatos tagolás légzéssel, szerephelyzetben
 hétköznapi helyzetek megoldása jó légzéstechnikával
a blattolás erőteljes hangvétellel
2. Hanggyakorlatok
 a hangerő és hangszín váltásának szöveges gyakorlása
 a hangerő ésszerű fokozása szöveges gyakorlattal
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 halk és suttogott beszéd intenzitásának növelése szöveggel
 a kiejtés változatai
4. Kommunikációs gyakorlatok
 versek, szövegek, jelenetek képeinek, szereplőinek leírása
 helyzetgyakorlatok a testi és lelki közérzet megszólaltatásra
 szándékok kifejezése hangokkal
 blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony
alkalmazásával
Követelmény
- ismerje a jó beszédállapot határait és a hibás állapot jegyeit
- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas színvonalú
használatára
- alakítsa ki magában az önképzés igényét
- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat
- ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit
SZABADON VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK
A tanszak bármely tantárgya
5.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei
1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
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Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
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. A művészeti alapvizsga és záróvizsga
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott
három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság
által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában,
a szaktanár irányításával.
Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
- drámajáték,
- beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
- színjáték,
- egy választott tantárgy az alábbiak közül
beszédgyakorlatok,
mozgásgyakorlatok,
vers- és prózamondás,
 tánc- és mozgásszínházi tréning,
 kreatív zenei, gyakorlat,
 színházismeret,
 beszédtechnika.
 színpadtechnika (szcenika).
A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Drámajáték
- improvizáció 2-3 perc
- színpadi produkció
jelenet 3-5 perc
vagy
előadás 15-25 perc
2. A vizsga tartalma
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Körtánc AMI

206

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai,
helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős
jelenet lehet.
A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből
álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy
szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a jelenet
eljátszásához szükséges instrukciókat.
A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és
közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.
A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített
improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos
előadás) vagy szerkesztett játék lehet.
A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve
egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai
során megszerzett képességeiről, jártasságáról.
3. A vizsga értékelése
A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:
- az instrukciók megértése, követése,
- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe
illesztése),
- színpadi jelenlét,
- figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe
lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből),
- sűrítés képessége,
- a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés),
- a színjáték intenzitása,
- színjátszói kifejezőeszközök,
- karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása).
Színpadi produkció:
- a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése,
- együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner
felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus
kialakítása, tartása),
- figyelem, koncentráció,
- színpadi jelenlét,
- ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás),
- a színjáték intenzitása,
- színjátszói kifejezőeszközök,
- karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése),
- atmoszférateremtés.
A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc
2. A vizsga tartalma
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A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok
A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtésvariációk köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok.
A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető
feladatokból.
3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés
szabályainak alkalmazásával.
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki.
3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás):
- a szöveg tagolása,
- a hangsúlyszabályok alkalmazása,
- a hanglejtésszabályok alkalmazása,
- a lényeg kiemelése,
- érdekesség.
A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc
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2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom, ugrás-, esés- és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott
és összeállított gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,
mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc
2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Lépés járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok,
dinamikai gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és
összeállított gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,
mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).
A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színjáték
- improvizáció 3-5 perc
- színpadi produkció
jelenet 5-7 perc
vagy
előadás 15-40 perc
2. A vizsga tartalma
A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai,
helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet
lehet.
A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős
improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A tételsornak szöveggel
és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmaznia. Az egyes
tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.
A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és
közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.
Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk
bemutatását kéri.
A felkészülési idő 5 perc.
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Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített
improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos
előadás) vagy szerkesztett játék lehet.
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell
közreműködnie.
3. A vizsga értékelése
A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:
- Az instrukciók megértése, követése,
- a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség,
láthatóság),
- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe
illesztése, rugalmasság - reakció váratlan történésekre),
- stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve
együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés
érdekében, az egyes elemek - gesztus, beszédmód, nyelv, mozgás - egysége),
- figyelem, koncentráció,
- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a
karakterépítés eszköztárának gazdagsága),
- a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a
figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása),
- az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása,
cselekményépítés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok),
- atmoszférateremtés,
- színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás,
- fantázia ötletesség, humor.
Színpadi produkció (előadás, jelenet):
- koncentráció, figyelem,
- együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner
impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös
cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása,
tartása),
- hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása,
személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti
viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása),
- a játék intenzitása,
- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a
karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése,
személyessé tétele),
- stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz
illeszkedő színjátékos kifejezőeszközök),
- ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó
tempóváltás),
- feszültségteremtés,
- atmoszférateremtés.
A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Tánc- és mozgásszínházi tréning
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- etűd 5-7 perc
vagy
- előadás 15-25 perc
2. A vizsga tartalma
Tánc- és mozgásszínházi produkció
A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi adaptációjával,
illetve rögzített improvizációval készített két-három fős mozgásetűd vagy
csoportos előadás lehet.
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell
szereplőként közreműködnie oly módon, hogy a tanulmányai során megszerzett
képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni.
3. A vizsga értékelése
A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- mozgástechnika,
- karakterábrázolás, hangulatteremtés,
- hitelesség (jelenlét),
- koncentráció, együttműködés.
A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli
vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színházismeret 10 perc
2. A vizsga tartalma
Előadáselemző esszé
A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról
előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi
műhely vagy diák- illetve gyermekszínjátszó csoport választott előadása lehet. Az
esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtania
a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata
megfelelt.
A színházismeret szóbeli vizsga tartalma
A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a
vizsgán. A tételek tartalma az alábbiakra épül:
- a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az
összetevők jelentéshordozó szerepe,
- színpadtípusok,
- színházi stílusok, műfajok,
- a színházi előadások létrejöttének folyamata,
- fontosabb színházi mesterségek,
- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás
létrejöttének folyamatában.
3. A vizsga értékelése
Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
- a feladat megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kidolgozottsága,
- megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
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a kérdés megértése,
az ismeretek gazdagsága,
a téma kifejtettsége,
a kifejezés pontossága, érthetősége.

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc
vagy
- szerkesztett összeállítás 10 perc
2. A vizsga tartalma
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és
bemutatnia egyéni produkcióját.
Szerkesztetlen összeállítás
A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet
követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell
előadnia.
Szerkesztett összeállítás
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell
összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain,
dokumentum- és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és
mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a tanulónak önállóan
kell végeznie.
Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a
vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- előadásmód,
- beszédtechnika,
- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).
A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kreatív zenei gyakorlat
- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc
- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc
2. A vizsga tartalma
A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget a
zenéhez kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására:
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- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd
egymástól való függetlenítése,
- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek
segítségével egy akciósor lekövetése, ellenpontozása,
- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése.
A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az
összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen.
Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció
Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag
kiválasztásánál ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve lírai műfajú, nép, illetve műdalok). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t
kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a
tanulónak kell gondoskodnia.
Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A
tanulónak a szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve prózai részletekből álló
- tételsorokból kell egyet-egyet választania.
3. A vizsga értékelése
A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai
- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása;
- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége;
- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció;
- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség,
prozódiai pontosság (dallamimprovizáció).
A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédtechnika
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában
A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A
gyakorlatokat a szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből.
- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének
alkalmazásával;
- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek
felhasználásával;
- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával.
A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból
álló tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja.
A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül.
3. A vizsga értékelése
A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- a gyakorlatok ismerete,
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- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
Kommunikációs gyakorlatok:
- verbális és nem verbális közlemények hitelessége,
- kapcsolatteremtés, együttműködés.

6. BÁBJÁTÉK TANSZAK
6. 1. A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési
követelményei
A bábművészet területén
Készítse fel a tanulót
- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre,
- a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
- a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására,
- arra, hogy átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási
lehetőségeinek határait,
- annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és
színpadtechnikai keretek között botható ki leginkább,
- arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén témaválasztását és a technikai
megoldás melletti döntését indokolja, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig
végigvezesse,
- a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
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- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására,
- különféle szerepek megformálására,
- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a
színpad iránti alázatra,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra.
Ismertesse meg a tanulóval
- a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
- a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát,
- a bábszínpadi konvenciókat,
- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit,
- a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait,
- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását,
- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget,
alkalmazási lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat,
- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit,
- az egyes működési struktúrákat.
6.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
Bábjáték
Kötelező tantárgyak:
Bábmozgatás
Bábkészítés
Beszéd és ének
Kötelezően választható tantárgyak:
- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).
Szabadon választható tantárgyak:
- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).

Tantárgy
Főtárgy:
Bábjáték
Bábmozgatás
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Beszéd és ének
Kötelezően
választható
tantárgy
Szabadon
választható
tantárgy
Összesen:

2

2

6. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
BÁBJÁTÉK
Előképző 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag - Bábjáték
1. Kézjátékok, kéz- és árnyjátékok
 kéz, ujjak tudatos használata
 árnyjáték
tér és sík egymáshoz való viszonyulása
2. Játék ujjbábokkal, mini-bábokkal, gyűszűbábokkal
 elkészítésük és használatuk
 népköltések, ringatók, versek
 parafadugó, ping-pong labda, gyufásdoboz, filc, fagolyó, stb.
 ragasztás, vágás, illesztés, varrás
3. Játék terménybábokkal, termésbábokkal
 természet megismerése
 közös gyűjtés
 A kóró és a kismadás; Mesebeli madás; Weöres Sándor: Kutyatár
 termések gyűjtése
 fantázianevek
4. Játék síkbábokkal
 kivágott gyermekrajzok
 A két kicsi kecske; Zelk Zoltán: A három nyúl; Hárs László: A világot járt
kiscsacsi
 a figura karaktere
 térhatások: origami, óriásfigurák, száraz gallyak, stb.
5. Játék fakanálbábokkal
 népdalok, tánc, ritmikus mozgás
 különféle textíliák
 jellegzetes ruhadarabok
 karakterfigurák készítése
 színek használata
 egyszerű, stilizált arcábrázolás
6. Játék plasztikus bábokkal
 állatmesék
 válogatás a világ népmese irodalomból
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 magyar népmesék
 doboz-, guriga-, hengerbábok
7. Játék rögtönzött zacskóbábokkal
 stilizáltság
 lényegkiemelés
 különböző méretű papírzacskók, papírhulladék, színes ceruza, stb.
8. Játék álarcokkal, maszkokkal
 Kígyós Jancsi – az állatbőrbe bújás motívuma
 papír, textil, bőr, stb.
 alapformák készítése
 karakterek megtervezése
9. Játék marionett bábokkal
 Nemes Nagy Ágnes: A madarak; Aesopus: A madár és a denevér; A három
pillangó
 síkbáb technika
 plasztikus hengerfigurák
Tananyag – Bábmozgatás
1. Ismerkedő játékok
 kiszámolók, énekes, felelgető játékok
 folymatmesék, tréfás versek, stb.
 jellegzetes ember- és állathangok
 kifejező bábtartás gyakorlása
2. Kiscsoportos, páros, illetve egyéni játékok
 rögtönzés vagy irodalmi anyag kötött feldolgozása
 lazító és bemelegítő gyakorlatok
3. Bábmozgatási alapok
 játékos forma
 rögtönzött szöveg, vers, mondóka ritmusára, zenére, dalra
 merevmozgású síkbábok, fakanál/pálcás (botos) bábok mozgatása
 tárgybábok, térbeli figurák
 marionett
 zacskóbábok
 zenés játékok
4. Térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok
 bábmozgatásban való jártasság
 bábfigura megjelenése, eltűnése
 díszletelemek, kellékek
 testséma
Követelmény
- ismerje a bábmozgatáshoz használható alapvető technikai fogásokat
- ismerje a bábok mozgatásával a megelevenítés módját
- ismerje a karakteralkotás összetevőit
- ismerje a bábos játék módját, egyszerű terek használatát
- tudjon életkorának, adottságának, érdeklődésének megfelelő feladatokat elvégezni
- legyen képes különböző karaktereket megformálni
- tudjon csoportos bábjátékos feladatot végrehajtani
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék
 játék botbábokkal
 népmesei motívumok feldolgozása
 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata
 magyar népmesék előadása
 zsinóros asztali bábtáncoltatás
Követelmény
- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani
- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 maszkos, alakoskodó játékok
 magyar népmesék előadása
 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás
 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai
 botbáb
 állatmesék
 megzenésített versek
 műmese-feldolgozások
 eredetmondák
Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag










tárgyanimáció: játék a tárgyakkal
magyar népmesék
Grimm-mesék
tárgyjáték lábbelikkel
merev pálcás, kétzsinóros marionett
Mátyás-mesék
versek megjelenítése
Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi
bajvívó jelenetek

Követelmény
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat
- ismerje az alapvető szakkifejezéseket
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag











óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák
Görög mitológiai történetek
Szent György és a sárkány
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
vegyes technikájú bábok
magyar népballadák
témák a világirodalomból
zenés koreográfiák
Csukás István: Ágacska
Erich Kästner: Május 35

Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai
megoldását indokolni
- tudja a megvalósításig végigvezetni
- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat
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Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Kézjátékok
 természeti jelenségek
 szájszinkron
 kézpantomim
2. Kesztyűs bábjáték
 tradicionális vásári bábjáték, pl.: Vitéz László történetek; Punch és Judy és
Polichinelle, stb.
 Weöres Sándor: Csalóka Péter
Követelmény
- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
- vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében
- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Indonéz árnyjátéktechnika
 A kis gömböc – népmese
 Táltosok küzdelme – népmeséinkből
 Csatajelenetek – történelmi mondákból
 Bál XIV. Lajos udvarában – sziluett technikával
 Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
 Balázs Béla: A fekete korsó; A halász és a hold ezüstje
 Michael Ende: Ofélia árnyszínháza
2. Mechanizált tárgybábok
 Lewis Carrol: Alice Csodaországban
 Kiss Anna : Dömötörkor
 Cervantes: Don Quijote (részletek)
Követelmény
- ismerje a bábszínpadi játék konvencióit
- ismerje a bábjátékos tevékenység főbb összetevőit
- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
- vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében
- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: Bunraku
a tradicionális japán mozgatási technika
 a bábu felépítése
2. Színpadtechnika
 fényutca
3. Rávezető gyakorlatok
 az asztali bábozás
 botbáb – mozgatás
 jávai árny
4. Etüdök
5. Egypercesek
6. Szóló játék
Követelmény
- ismerje a bábjátékban rejlő esztétikai értékeket
- ismerje az egyeteme és magyar bábtörténet jelentős kultúrtörténeti vonatkozásait
- tudja a bábjáték komplexitását értékelni
- legyen képes elgondolások, történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára és
megjelenítésére
- legyen képes az elgondolásait önállóan megvalósítani
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: Vajang
 indonéz tradicionális mozgatási technika
 mitikus történetek
 mechanikus áttétel
2. Színpadtechnika
 bábparaván
 talpakon álló díszletek
 kellékek használata
3. Gyakorlati előzmények
 paravánsík
 térbeliség
 perspektivikus megjelenítés
4. Mesejáték bemutatása
Követelmény
- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni
- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni
- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
1. Bábtechnika: kínai (rászorításos) technikájú árnyjáték
 a megvilágítás módja
 a bábok mérete
 mozgatásának technikája
2. Színpadtechnika
 szórt fény megvilágítás
 keretre feszített vászon
3. Klasszikus bábjáték vagy drámai mű bábszínházi adaptációja
Követelmény
- ismerje napjaink bábjátszásának törekvéseit, gyakorlatát
- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni
- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni
- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: többzsinóros, mozgatókereszttel ellátott marionett
a marionett báb mozgatása
 a naturális test ismerete
 az emberi mozgás
2. Színpadtechnika
 a bábszínpadi tér
 a bábjátékosok elhelyezkedése
 díszletek, kellékek
 a bábok tárolása
3. Egy zenés színházi előadás
Követelmény
- ismerje a lehetséges működési struktúrákat
- ismerje a bábjátszás lehetséges társadalmi szerepeit
- tudjon önállóan feladatot megoldani
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- legyen képes kísérletező szemlélet kialakítására
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BÁBMOZGATÁS
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb
leegyszerűsített , szimbolikus báb
 szereppel való azonosulás
 kéz, test, mimika intenzív használata
 szabad tér vagy asztali játék
 térelemek, plasztikus díszletek
 irányok használatának tudatosítása
2. A bábun hátulról irányítható mozgatóbotot vagy nyílást hagyunk
 a hátulról való mozgatás alapjai
 a bábu méretéhez irányított gesztusok, mozdulatok
 kis méretű bábu asztali játékhoz
 együttműködés
3. Járás, ülés, állás, fekvés, gesztusok a kezekkel, fejmozgás
4. Sarkain megcsomózott kendőre kötött fejű figurával gyakorlás
Követelmény
- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni
- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket

Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Maszkos alakoskodó játékok
 rituális, hagyományőrző és színpadi formák
 egyszemélyes gesztusrendszer
 sűrítés és felnagyítás
2. Félmaszkok-maszkok használata
 az arc részleges vagy teljes eltakarása
 az álarcot fedő festék, mint maszk
 félmaszk
 teljes maszk
 fejburok
3. Mimes gyakorlatok
4. A természetes térirányok, kifejező gesztusok
5. Egyéni karakteralkotás
 népi alakoskodók
 farsangi maskarások
 fantázialények
6. Csoportos játékok
 rítusok, táncok, egyszerű koreográfiák
 egyszerű némajátékos improvizációk
7. Botbáb
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 az alulról, egy vagy több pálcával mozgatott bábu anatómiája
 bábtáncoltatás
 látványos színpadkép
 finom mozdulatok
 érzelmek, lírai jelenetek bemutatása
8. Egy hosszú (a báb talpán túl érő) mozgatópálcával ellátott, alulról mozgatott figura
egy kézre
 alapvető mozgások
 egy-egy mozdulat súlypontjai
 oldalra hajolás
 a színpad törvényszerűségei
 egyszerű tánckoreográfiák
9. Segédpálca alkalmazása – két kéz összmunkája
 mozdulatok vezetése nyugvóponttól nyugvópontig
 mozgássor
 egyszerű kellékhasználat
Követelmény
- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni
- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Tárgyanimáció
 mozgatási technikák
 tárgy jellege és a mondanivaló
 tárgy, eszköz anyaga
2. Gyakorlatok a tapintás fejlesztésére
 anatómiai azonosság
 szituációs játékok modellhelyzetekre
3. Tárgyak átalakítás nélkül történő alkalmazása
4. Marionett
 egyszerűbb változatok
 mozgatási technika
 gyakorlatok a járószint érzékeléshez
5. Merevpálcás marionett bábu
 néhány szereplős jelenetek
 csoportos koreográfiák
6. Merevpálcás bábu, csípőben mozgó lábízesülésekkel, vállban ízesülő karokkal
 a bábu megtartása
 állás, járás, leülés
 alapvető gesztusok karokkal
7. Kellékezés merevpálcával ellátott tárgyakkal
 a játékos és a kellékes együttműködése
 a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása
Követelmény
- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően
alkalmazni
- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését
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- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Óriásfigurák hosszú mozgatóbotok segítségével
 összehangolt munka
 a bábu súlypontja
 tereptárgyak kikerülése
 balesetvédelem szempontjai
 finomabb gesztusok
 segédpálcával mozgatott testrészek ízületekkel történő ellátása
 alapvető bábmozgatási technikák
 speciális mozgásokra képes figurák
 alkalmazott technikák törvényszerűségei
Követelmény
- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően
alkalmazni
- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését
- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni
- ismerje az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok
alkalmazását
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Kézjáték
a kéz művészi ereje
 tapintás általi érzékelés gyakorlása
 növény-, ember- és állatábrázoló játékok
 a belső állapotnak megfelelő, kifejező mozgás
 csoportosan alkalmazható készségek
 a test kényelmes elhelyezése
 kifejező gesztusok használata
2. Természeti jelenségek ábrázolása
 vulkán, cseppkőbarlang
3. Fantázialények alkotása
4. A szájszinkron
 egyszerű figurák
 pontos, ritmusos előadásmód
 szájmozgatás begyakorlása
 szövegszinkron felvett szöveggel
 sajátos szövegmondás
5. Kesztyűsbáb
 a kesztyűsbáb anatómiája
 akciódús, mozgalmas játékok
 kellékhasználat
 ping-ponglabdafejes kéz-emberke
 a tekintet irányítása
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 karakteres mozgások
 csuklóig érő kesztyűs báb
 karakterek életre keltése
 csukló alá érő kesztyű – derékban hajló bábfigura
 kétkezes játék
 vásári bábok mintájára készült, ujj- és nyakgyűszűkkel ellátott kesztyűsbáb
Követelmény
- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elveit, azok egyszerűsített változatait
- tudja a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
- ismerje az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Árnyjáték
 a pontfény-megvilágítással létrehozható hatások
 gyakorlatok az árnyékok létrehozásához
 síkfigurák használata
 két mozgatópálca használata az árnybábukon
 kellékezés és technikai háttérfeladatok
 kísérletek a fény útjának megváltoztatásával
2. Tárgyak átalakítással történő felhasználása
 mozgatás
 helyzet és karaktergyakorlatok
Követelmény
- a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült változatokat tudja használni
- legyen képes az életkorának, adottságainak, érdeklődésének megfelelő bábmozgatási
feladatok elvégzésére
- legyen képes különböző színpadi karakterek megformálására
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Bunraku
gyakorlás kisebb méretű bábbal
 minél több játékos munkájának összehangolása
 testtartás
 a test súlypontja
 a végtagok helyzete
 a mozdulat kiindulási és végpontja
 a mozdulat folyamatának fázisa
 a mozdulatok begyakorlása fázisonként
 a mozdulatsor összeépítése
 a tekintet irányítása
Követelmény
- ismerje a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült bábok mozgatását
- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét
- tudja a kézmozgás által közvetve vagy közvetlenül kifejezni
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
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1. Vajang-golek jávai bábjáték
 az ujjak egymástól függetleníthető mozgatása
 manipulációs készség
 laza csukló
 irányíthatóság
 fejlesztő lazító gyakorlatok
 járás a paraván síkjában és mélységében a magasság megtartásával
 hajlás, ülés, fekvés
 a tekintet pontos irányítása
 gesztusok a kézzel
 fej- és testtartás
 gesztusok a karral
 pálcázott kellékek használata
 mozdulatok indítása, végigvezetése, lezárása
Követelmény
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Kínai árnyjáték (pálcás mozgatás hátulról, a rászorítás technikájával)
a mozgató elhelyezkedése
 megvilágítás
 manuális készséget fejlesztő és ujjlazító gyakorlatok
 az árnyvászon teljes felületének bejátszása
 a szórt fény
 gyakorlatok sablonfigurákkal
Követelmény
- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Marionett
 egyszerűbb változatok
 mozgatási technika
 gyakorlatok a járószint érzékeléshez
 néhány szereplős jelenetek
 csoportos koreográfiák
 a bábu megtartása
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 állás, járás, leülés
 alapvető gesztusok karokkal
 a játékos és a kellékes együttműködése
 a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása
2. Gyakorlatok
 merevpálcás kéz- és lábcérnásbáb, mozgató kereszt nélkül
 mozgatókeresztes (mozgatózsinórokon függő) báb
Követelmény
- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
6.4. 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. A művészeti alapvizsga és záróvizsga
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott
három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság
által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában,
a szaktanár irányításával.
Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
- bábjáték,
- bábkészítés vagy beszéd és ének.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
- bábjáték,
- egy választott tantárgy az alábbiak közül
 bábmozgatás,
vers- és prózamondás,
 bábszínházismeret,
 beszédtechnika,
pantomim,
 kreatív zenei gyakorlat,
 bábszínészet,
 báb- és díszlettervezés,
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 színpadtechnika (szcenika).
A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
- egyéni 3-5 perc
vagy
- páros 5-10 perc
vagy
- csoportos 10-20 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy
képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval
készített jelenet vagy előadás lehet. A tanuló produkciójában szabadon választott
bábtechnikát alkalmazhat.
3. A vizsga értékelése
A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- bábmozgatás,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja,
- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
- egyéni 5-10 perc vagy
- páros 10-20 perc vagy
- csoportos formában 15-30 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy
képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval
készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak produkciójában legalább két
különböző választott bábtechnikát kell alkalmaznia.
3. A vizsga értékelése
A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- bábmozgatás,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja,
- más művészeti ágban szerzett ismeretek alkalmazása,
- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.
A BÁBMOZGATÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A bábmozgatás gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábmozgatás
- mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 3-6 perc
- rögtönzött tárgyanimáció 2-3 perc
2. A vizsga tartalma
A bábmozgatás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával
A tanulónak két mozdulatsort kell bemutatnia technikánként 2-3 perc
időtartamban
- kétkezes játékkal, kesztyűsbábokkal, két-három karakter szerepeltetésével,
kellék- és díszlethasználattal,
- bonyolultabb marionett technikával (legalább 6 ponton irányított bábbal),
díszlethasználattal.
A mozdulatsort a tanulónak a kötelező mozgáselemek felhasználásával kell a
vizsgát megelőzően megterveznie és begyakorolnia.
Kötelező mozgáselemek: járás, hajlás, leülés, lefekvés, felülés, felállás, térdelés,
bukfenc, mászás, ugrás.
Rögtönzött tárgyanimáció
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával etűdöt készít és
mutat be.
A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább
tizenöt darab környezetünkben található használati tárgyal (pl. cipó, üvegek,
konyhai eszközök).
A felkészülési idő 10 perc.
A vizsgán a tanuló a bábmozgatás valamennyi feladatát bemutathatja szöveggel
vagy szöveg nélkül, illetve zene vagy hangeffektusok beépítésével. Szükség
szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai
eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a
tanulónak kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A bábmozgatás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- karakterek, állapotok, érzelmek megformálása a báb kifejező mozgatásával,
- a mozdulatok kivitelezésnek pontossága,
- a mozgássor folyamatossága,
- a gesztusok kifejezőereje,
- kontaktus a bábok között, a két kéz összehangolt játéka (kétkezes játéknál),
- a tekintet tudatos irányítása,
- a kézmozgás általi közvetett vagy közvetlen kifejezőkészség,
- játékos és kellékes együttműködése, a mozgató kéz és a kellék együttes
mozgása,
- a zene vagy hanghatások és a mozgás összhangja,
- a bábok nézőkkel való kommunikációja.
A rögtönzött tárgyanimációnál az előbbieken túl:
- absztraháló képesség,
- kreativitás,
- fantázia.
A BÁBKÉSZÍTÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
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Bábkészítés 60 perc
2. A vizsga tartalma
Botosbáb készítése és használata
A vizsgán a tanulónak típusfigurát (pl. király, bohóc, tündér, boszorkány) kell
megalkotnia, rögtönzött módon megvalósítva.
Az elkészített bábot a tanuló a játéktérbe helyezve, a báb karakterének
megfelelően egyszerű, három elemből álló mozgássor (pl. járás, forgás, dőlés)
bemutatásával megmozgatja, láthatóvá téve használhatóságát és vizuális
jellemzőit.
A bábkészítéshez szükséges anyagokat és eszközöket a szaktanár által
összeállított lista alapján a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
3. A vizsga értékelése
A bábkészítés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai.
- karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás),
- műfaji sajátosságok figyelembevétele,
- arcelemek megjelenése esetén azok kifejező elhelyezése,
- lényegkiemelés, tárgyalkotó képesség,
- ötletesség, stilizáltság,
- anyag- és eszközismeret,
- használhatóság,
- manuális és konstruáló képesség,
- bábjátszói alapismeretek,
- művészi hatás.
A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszéd és ének
- beszéd 8-10 perc
- ének 8-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Beszéd: csoportos gyakorlatsor
Légző-,
hang-,
artikulációs,
ritmusés
tempó-,
hangsúlyés
hanglejtésgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és
összeállított gyakorlatsor.
Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék
A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására irányuló,
valamint ritmus- és dallamimprovizációs gyakorlatok köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
A zenés dramatikusjáték alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a magyar
népi szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a capella játékaiból.
Követelmény, hogy a csoport tagjai szólóban és együttesen énekelve is
megmutatkozzanak a produkcióban. Tartózkodni kell a könnyű műfajú darabok
adaptálásától és a play-back technikától.
3. A vizsga értékelése
A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Beszéd:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
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- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Ének:
- tiszta intonáció,
- stílushű előadásmód,
- a mozgás és az ének összehangolása,
- ritmus- és dallaminvenció,
- együttműködés.
A BÁBSZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli
vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínházismeret 10 perc
2. A vizsga tartalma
Előadáselemzés
A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról
előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely
vagy diák-, illetve gyermekszínjátszó csoport választott bábszínházi előadása lehet.
Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell nyújtani a
vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata
megfelelt.
A bábszínházismeret szóbeli vizsga tartalma
A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a
vizsgán. A tételek tartalma az alábbiakra épül:
- a bábszínházi előadás összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az
összetevők jelentéshordozó szerepe,
- bábtechnikák, színpadtípusok,
- a bábszínházi stílusok, műfajok,
- a bábszínházi előadás létrejöttének folyamata,
- fontosabb bábszínházi mesterségek,
- a bábszínházi előadás különböző közreműködőinek szerepe az előadás
létrejöttének folyamatában.
3. A vizsga értékelése
Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
- a feladat megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kidolgozottsága,
- megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
A bábszínházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a kérdés megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kifejtettsége,
- a kifejezés pontossága, érthetősége.
A PANTOMIM TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Pantomim 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A pantomim gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Technikai etűd
A technikai etűd szabadon választott pantomimtechnikai elemek felhasználásával,
kombinációjával összeállított és begyakorolt mozgássor lehet 3-5 perc
terjedelemben.
Drámai etűd
A drámai etűd önálló témaválasztás mellett a sűrítés, absztrahálás
szempontjainak figyelembevételével előzetesen elkésztett pantomimjáték lehet 35 perc terjedelemben.
3. A vizsga értékelése
A pantomim gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Technikai etűd:
- az etűd szerkezete, íve,
- a választott technikai elemek nehézségi foka,
- technikai kivitelezés,
- a tónus és az egyensúly minősége.
Drámai etűd:
- az etűd szerkezete, íve,
- absztrahálás,
- sűrítés,
- a technikai elemek kivitelezése,
- karakterábrázolás,
- az előadó színpadi jelenléte.
A BÁBSZÍNÉSZET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínészet 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy
képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval
készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak egyéni szöveges jelenet(ek)et
vagy előadást kell bemutatnia választott bábtechnika alkalmazásával, kellék- és
díszlethasználattal.
A vizsgán a tanuló szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatához,
zenei, illetve hangeffektusok, hangtechnikai eszközök alkalmazásához). Az
„untermann” személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A bábszínészet gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a figura hiteles megteremtése a báb közvetítésével,
- a beszéd és a mozgatás összhangja, hanggal és mozgatással való ábrázolás
ereje,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- a bábmozgatás kifejezőereje, pontossága, a mozdulatsorok folyamatossága,
- kapcsolatteremtés a közönséggel,
- kettős színészi feladat ellátásánál a bábu és az animátor viszonya,
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- koncentráció,
- térhasználat.
A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott jelenet
- díszleteinek elkészítése makett formájában a játéktér jelzésével,
- egy bábfigurájának elkészítése színtervvel és szakrajzzal.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott jelenethez a
vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsgarész előtt 15 nappal be kell nyújtania a
vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája
megfelelt.
2.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga tartalma
A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
- a tervezés és készítés szempontjai,
- a megvalósítás eljárásai,
- díszletmegoldások,
- a paravánok és a bábtechnikák összefüggései,
- a színpad részei.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett
kérdésekre válaszol.
3. A vizsga értékelése
3.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- az alapanyag és a megjelenítés összhangja (technika, stílus stb.)
- a makett, a báb, a színterv és a szakrajz kivitelezésének igényessége,
pontossága,
- a báb/díszlet képzőművészeti megjelenítése, karaktere, stilizáltsága,
mozgathatósága,
- formaalkotó, kifejező, konstruáló, karaktermegjelenítő képesség,
- a méretek és arányok egymáshoz való viszonya,
- a darab témája és a díszlet kapcsolata,
- saját elképzelések kifejezése a vizualitás nyelvén.
3.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a kérdés megértése,
- tájékozottság
= a bábtechnikákban,
= a színpadok, paravánok típusaiban,
= a tartalom és a bábtechnikák összefüggéseiben,
= a tartalom és a bábszínpadi látványelemek összefüggéseiben,
- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.
A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA) TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika)
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika) 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott díszlettervhez
- elölnézeti és alaprajz készítése méretarányosan,
- bábtervhez szerkezeti rajz, kivitelezési terv készítése.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott díszlettervhez, a
vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát
szervező intézménynek.
2.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga tartalma
A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
- a bábszínházi megjelenítés sajátosságai,
- a bábszínházi stílusok,
- a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságai,
- a fontosabb szakkifejezések ismerete,
- a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök,
berendezések ismerete, színpadtechnikai tudnivalók,
- tűzbiztonsági feltételek és balesetvédelem.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett
kérdésekre válaszol.
3. A vizsga értékelése
3.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai.
- a rajzok és a kivitelezési terv megfelelése a megadott terveknek,
- a kivitelezés igényessége, pontossága.
3.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a kérdés megértése,
- tájékozottság
= a bábszínházi stílusokban,
= a színpadok, paravánok fajtáiban,
= a színpadtechnikában,
= a különböző bábfajták mechanikájában,
= a tűz- és balesetvédelemben,
= a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök,
berendezések terén,
- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.
A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc
vagy
- szerkesztett összeállítás 10 perc
2. A vizsga tartalma
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és
bemutatnia egyéni produkcióját.
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Szerkesztetlen összeállítás
A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet
követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell
előadnia.
Szerkesztett összeállítás
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell
összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain,
dokumentum- és más híranyagokon egyaránt, tartalmazhat zenét és
mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a tanulónak önállóan
kell végeznie.
Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a
vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- előadásmód,
- beszédtechnika,
- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).
A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kreatív zenei gyakorlat
- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc
- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc
2. A vizsga tartalma
A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget
a zenéhez kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására:
- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd
egymástól való függetlenítése,
- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek
segítségével egy akciósor lekövetése, ellenpontozása,
- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése.
A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az
összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen.
Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció
Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag
kiválasztásánál ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve lírai műfajú, nép-,
illetve műdalok). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t kell
bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a
tanulónak kell gondoskodnia.
Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A
tanulónak a szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve prózai részletekből álló tételsorokból kell egyet-egyet választania.
3. A vizsga értékelése
A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai
- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása;
- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége;
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- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció;
- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség,
prozódiai pontosság (dallamimprovizáció).
A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédtechnika
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában
A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A
gyakorlatokat a szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből.
- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének
alkalmazásával;
- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek
felhasználásával;
- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával.
A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból
álló tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja.
A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül.
3. A vizsga értékelése
A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- a gyakorlatok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
Kommunikációs gyakorlatok:
- verbális és nem verbális közlemények hitelessége,
- kapcsolatteremtés, együttműködés.

7. GRAFIKA TANSZAK
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7.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
7.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
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Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

2

6

2

Műhelygyakorla
t
Összesen:

5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4

4

7. 3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Előképző 1-2.
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Követelmény
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
környezetükben fellelhető esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi. Fontos feladata a
programnak, hogy célként tűzze ki a gyerekek és tanárok közös tevékenységének, a
tanári korrektúra
elfogadásának
igényét, az
alkotó
jellegű tevékenységek
folyamatainak széles
körű megismerését,
vagyis az alkotásra nevelés
folyamatának megalapozását.
Tananyag
A kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés,
Az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás
elsajátíttatása,
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
elsajátíttatása, Az örömteli alkotómunkára való felkészítés.
Előképző 1.
Tananyag
Ismerkedés a tanulókkal
Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi
készségszintjéről
Élménykifejezés
Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése
Az öröm (születésnapomon, győztem.), bánat (szomorú voltam.), félelem
(megijedtem.)
megjelenítése
A színek hangulati szerepének felhasználása (mérettel, tiszta színnel a kép
központi alakjának kiemelése)
Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll
Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel
Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése
Játékos gyakorlatok:
- Pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső, esőcseppek,
szirmok),
- Vonal - sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag, rövid, hosszú, vonalból
foltképzés
(zápor, szalmakötegek),
- Folt - kicsi, nagy, fekete-fehér foltritmus (tél) Technika: grafitceruza,
tusrajz, papírtépés
Műalkotások bemutatása:
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- Őskori barlangrajzok,
- pointilista képek, Victor Vasarely vonalas jellegű képei
Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással
Karakter kifejezése arányok torzításával
Hasonlóság, azonosság, különbözőség
észrevetetése Jellemvonások felismerése
képekről, fotókról Technika: plasztikai feladatok
A tér felfedezése
A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása
Téri szituációs feladatok végzése építőkockával
Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül; belül)
Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből
Technika: zsírkréta, tempera
A tér ábrázolása
A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján
(állatkertben, cirkuszban, játszótéren)
Séta az állatkertben, játszótéren (termések, növények gyűjtése) Állatok rajza,
formázása agyagból
Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás
Bábkészítés - bábjátszás
A séta során gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés egyéni ötlet
alapján
Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása
A színek világának felfedezése
Ismerkedés a színekkel:
- A főszínek megismerése,
- Színkeverési próbálkozások,
- A hideg-meleg színek megismerése,
- Színkontrasztok szerepe,
- A sötét és világos színek hangulati hatása
A feladatok végezhetők:
- Zene felhasználásával,
- Az évszakok jellemző színeinek megfigyeltetésével,
- Színkompozíciók létrehozásával
Javasolt technika: akvarell, színes ceruza, mozaik
Kiállítás, Múzeumlátogatás
Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. Lehetőség szerint néprajzi anyag
megtekintése
(tájház, népi eszközök, viseletek)
Csoportkiállítás rendezése
Követelmény
A tanuló legyen képes:
- A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére,
- Az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér),
- Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére
építeni. Rendelkezzen alapvető jártassággal a
színkeverésben.
Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit.
Tananyag
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Az előző évi ismeret felmérése
A méretek, arányok megértése, felismerése
A tér érzékeltetése (takarások)
Szubjektív színhasználat
Meseillusztráció készítés: leporelló - kollektív munkával
Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás
Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített tér)
A szerkezet felfedezése
Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég, sorrend)
gyakorlati alkalmazása tematikus munkán (pl.: szüret)
Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, -ragasztás
Portré és alakrajz
Önarckép készítése (emlékezetből vagy tükörből)
Szüleim portréja (alapvető arányokra figyelemmel)
Többalakos kompozíció alkotása (karácsonyi
ünnepkör) Technika: grafitceruza, zsírkréta, kollázs
A sík és tér
Sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése
Maszk rajza, maszk készítése
Témakör: farsangi népszokások
(busójárás) A külső tér megfigyeltetése
séta során Vázlatok készítése épületekről
Játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok
felhasználásával)
A térből szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka során (az
utcán) A feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta, pasztellkréta,
tempera, agyag
A színek kifejező ereje
A színek hangulati hatásának felhasználása
Komplementer színpórok, színárnyalatok, tört és tiszta színek
megismerése
Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése
Dramatizálás Kiállítás, múzeumlátogatás
Követelmény
A tanuló legyen képes:
- A vizuális alapelemeket (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér
kontraszt)
felismerni és alkalmazni,
- Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak,
rajzok, festmények
formájában megörökíteni,
- A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni.
Ismerje és legyen képes alkalmazni
- A kiemelést,
- Az anyag, forma, funkció összefüggéseit,
- Az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét,
- Önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat.
Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő tárgyakról
(tanári segítséggel) véleményt mondani.
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RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Alapfok 1.
Tananyag
Formai felfedezések
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata
Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés
alkalmazásával (lavírozott tus, -pác eljárás)
A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése
Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív) gazdag
felület létrehozása agyaglapon nyomhagyással
Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően
Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítésea faktúrák
kontrasztjával
Színek kölcsönhatása
Művészeti élmények (színház,
tánc,
mesék) feldolgozása
színes
kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák
alkalmazásával
(pasztell, tempera, kevert technikák megoldásaival)
Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt műalkotások
elemzése nyomán, szubjektív szín-, térábrázolás lehetőségeivel
Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság, bánat,
félelem)
Forma és mozgás
Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel
Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése Vonalas
ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk, film, fotó) alapján
A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal,
színfoltokkal (álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)
Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás
A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)
Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan (Betlehem,
regölés) Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel
Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok, babák textil és más anyagok
alkalmazásával
Ember és terek
Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése, építészeti
motívumok gyűjtése (vázlatok).
Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval, kontraszttal
Tus és szénrajzok nagyobb méretben
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal Térplasztika illusztratív
tartalommal
(labirintus)
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér
használattal, az alkalmas technika megválasztásával
Követelmény
A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni
- A síkbeli ábrázolás alapvető elemeit,
- A különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz, vízfestés,
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tempera). Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni.
Alapfok 2.
Tananyag
Természeti motívumok
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (színes
ceruzák, kréták, akvarell technika)
Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján),
sgraffito jellegű viaszos technika alkalmazása
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes tussal)
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti korokból
különböző kultúrákból
A mítoszok, legendák állatai
Fantáziára épülő illusztratív feladatok
Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján
Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal
A mesék táltosai, paripái - alkotó képzelet és tanulmányok felhasználásával,
figurális dombormű mintázása
Kép, jel, jelkép, szimbólum
A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés
Mézeskalácsformák tervezése.
A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése
Karácsonyi díszek szalmából
A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme
Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika megjelenítése
képi igénnyel
Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában
Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal, plasztikai
minőség, grafikai minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé, agyag)
A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc) kapcsolata
Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése
Forma, tér, szerkezet
A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata
Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag felhasználásával
(pálcák, drót)
Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója
Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes kompozíciói,
csoportmunkában, nagy méretben, illusztratív tartalommal
Kiállítás látogatás (műfajok felismerése)
Követelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.
Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezésmódokban.
Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit.
Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására.
Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai bemutatására; a
mesék, történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.
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Alapfok 3.
Tananyag
A síkból a térbe
Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.
A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő elmozdulásai
Játék a vonallal a sík és tér határán
A Térábrázolási rendszerek
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain Isi
keresztül, műalkotás-elemző órák segítségével
Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal
Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus
formában
Technika: tempera, tollrajz
Statika és dinamika
Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés, nagyságrendi
kiemelések természetes és mesterséges formák, saját élmény és illusztrációs
feladatok segítségével
A kompozíciós elemek szerepe
Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika
Vonal, folt, szín
A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás alapján
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód
eseményeinek feldolgozása
Archaikus kultúrkincs
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi,
plasztikai és grafikai feldolgozása
Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia
Követelmény
A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. Tudjon bánni a
grafikai eszközök közül a tollal, krétával.
Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél alkalmazni.
Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és legyen képes ezzel
kapcsolatos művek elkészítésére.
Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét.
Alapfok 4.
Tananyag
Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
Tiszta színekből és szürkékből építkező kép
Három főszínre hangolt kép
Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt
Komplementer színpárok
Szín és tér, színes tér - színes plasztikák
Spirál és hullám
Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű
feldolgozása
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Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet, tollrajz) és
plasztikai
(gipsz, agyag) feldolgozás
Műalkotás elemzés
Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig
Az elemzés és feldolgozás az évfolyam feladataihoz kötődik
Életképek
Életképek és térábrázolási rendszerek
Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási
rendszerek segítségével
Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek, díszletek
Mondák, eposzok
Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia, Arthus
mondakör, Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda)
Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése Ikonszerűség
és epikus előadásmód
Zárt formájú kompozíciók
Követelmény
A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a komplementerekig.
Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának elkészítésére, a
bennük rejlő dinamika felismerésére.
Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.
Alapfok 5.
Tananyag
Szerkesztések
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megismertetése
Test-modellek
Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes testekig
Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek
Technika: ceruza és szénrajz
Drapériák, egyszerű csendéletek
Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás
Megvilágítási feladatok
Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó.)
A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a romantika
Kompozíciós módszerek, a tér illúzionisztikus
megjelenítése A műfajok születése
A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával parafrázisok
készítése (portré, csendélet, tájkép)
Követelmény
A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás
alapelemeit, tudjon azok segítségével egyszerű
és
bonyolult
testcsoportokat
ábrázolni.
Legyen
képes
a
színdinamikai
ismeretei felhasználásával önálló képek elkészítésére.
Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat, negatív
pozitív formákat.
Alapfok 6.
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Tananyag
Nézőpontváltás
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése
Nézőpontváltás
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai
Festés, rajzoltás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén)
A portré
Portré készítése élő modellről
Szerkezeti és arányrend
A fej mozgásban
Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi
igénnyel) A portré rajzolás kánonjai
Az emberi alak
Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és feldolgozása
Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok (kéz és
láb) Rajzi, plasztikai munkák
Játék a műalkotással (összevetések)
Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. sz.-i izmusok,
avantgarde, neoavantgarde
Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)
A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozás képi, plasztikai
eszközökkel
Szintézis - Mestermunka
Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján tetszés
szerinti technikával
az eddig megismert képzőművészeti témák, feladatok és
technikák segítségével.
Követelmény
A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai, grafikai
technikák alapelemeit.
Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit.
Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak
alkalmazására (képi, plasztikai feldolgozás).
Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártasa műalkotások elemzésében.
Továbbképző 7.
Tananyag
Feladatok a térre - síkban
Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint Teremsarok, táj az
ablakon át, beállított interieur rajzolása, festése
A felületek és formák változatos megjelenítése - kiemelések és tónusozások. A
perspektíva érzékeltetése vonalakkal
Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell
Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai
lapok
(linó-, papírmetszet) formájában
Feladatok a térre - térben
A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével
Agyagszobor, agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek - formaépítés,
arányok, térbeliség, pozitív- negatív formák - szemléletes megjelenítésével
Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Ferenczy Béni, Barcsay,
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Bonnard, Vuillard, Schaár Erzsébet
Feladatok a térre
A drapéria
Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás (rajz és akvarell,
szén és pasztell) a drapériamozgásban
A szálló drapéria, mint téma
Fotó készítése drapériáról és annak megfestése
A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések
A drapéria, mint jel
Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériáról
Javasolt szemléltetés:
Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti
A portré
Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék változásakor az
arcon, bevilágítási feladatok, fej rekonstrukció koponya alapján és szerkezeti
ismeretek (pl.: a Magyar Nemzeti Múzeum koponyából történő rekonstrukciós
szobrainak vizsgálata) Koponya ceruzarajza
A portré, mint karakter, karikatúrák és krokik készítése modell alapján,
vonalas rajz - önarckép
Portré készítése, koponya mintázása Gömb, mint térbeli probléma - mintázás
Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása
Portré gipszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből
Javasolt szemléltetés:
Reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portrészobrok, Melocco,
Barcsay, Picasso, Schaár, Modigliani, Brancusi, Chuck Close
Rajzi és plasztikai tanulmányok "segédanyagai"
Vázlatok készítése
A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és
foltképzés,
(nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, faktúrák, a
mintázásban testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg gipszöntvény
alapján
Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik
Javasolt szemléltetés:
Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy Béni, Picasso, Lautrec.
Ábrázolás és szerkesztés
A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi
ábrázolásban Gyakorlatok
a kétpontos perspektívával, a kavallieri
axonometria és
a Monge szerkesztéssel
Vonal a térben - fém, spárga és üvegplasztikák
Javasolt szemléltetés:
Escher, építészeti rajzok, tervek
Nagy méret, kis méret
A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos
módon történő megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A0
rajzlap), illetve kisméretű kartonra (A4 méret)
A méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése Az olajfesték
használatának kipróbálása
Követelmény
A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában. Ismerje a
sík és térábrázolás szabályrendszerét; a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolások
Körtánc AMI

248

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

leggyakoribb formáit; az ábrázoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait.
Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a sík és
térbeli művek önálló alkotó létrehozásában.
Továbbképző 8.
Tananyag
Az alak
Krokik az állatkertben vagy vázlatok háziállatokról
Krokik csoporttársakról, álló, fekvő és mozgó
alakok Rajz, agyag és viasz krokik, tus és
pácvázlatok Csontváz rajza
Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása,
kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alakrészletek
rajzainak összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról
Javasolt szemléltetés:
Izsó M. E. Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, Dürer, Giacometti.
Figura a térben
Beállítás interieurben, a figura és tér viszonya a fény-árnyék változásaiban
A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányproblémák, agyagban
mintázott figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben, plain air és
embercsoport Javasolt szemléltetés:
Szinyei M. Degas, Monet, Schaár E., Caravaggio, El Greco, Csernus T.
Átváltozások
Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben
Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel
Plasztikai munkák szokatlan- talált - anyagokkal
Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra
Javasolt szemléltetés:
M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp
Változatok művészettörténeti alkotásokra
Másolatok készítése, hagyományosfestészeti, plasztikai ésgrafikai eljárásokkal,
belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres festmények megmintázása,
méret- és elemváltoztatások
A természetben
Vázlatok és festmények készítése a természetben
A plain air-ben való munka megismertetése
Grafikai művek készítése vonalrajztól a lavírozott
tusig Az akvarell és a gouache. Fotózás a
természetben Fotóséták
Javasolt szemléltetés:
A barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak, a szolnoki és a szentendrei
művésztelep műveiből
A szerkesztett és az illuzórikus tér
(Látszat és valóság)
A perspektíva csapdái, kvázi-terek készítése - tükörobjektek, díszlettervek egy
megadott műhöz, egy ismert, pl. reneszánsz belső tér (festményháttér)
megépítése makettben, megszerkesztése rajzban
Javasolt szemléltetés:
Díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann G. H. Hollein
Követelmény
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A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, elrendezés, stb.)
tudatos alkalmazása az alkotó munkában.
A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. A
vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség.
Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. A képi konvenciók ismerete.
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban való
jártasság.
Továbbképző 9.
Tananyag
A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 10. évfolyam elemző és
alkotó újraértelmező feladatai között.
Megjelennek az átírással, az alkalmazott feladatokkal kapcsolatos tevékenységek,
miközben egyre hangsúlyosabbá válik a korrektúra nélküli munkavégzés kialakítása,
a művészettörténeti, néprajzi ismeretek alkalmazása, beépítése a saját alkotásokba.
A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép
bekapcsolása a tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem kialakítását
segítheti elő.
Átírás és alkalmazás
Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal (tus,
fotografika, papírmetszet, linómetszet)
Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra Plakátok, naptárak, arculatok
tervezése Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a testen, testfestés,
tetoválás Smink és karakter, jellemző arcok egy színházi előadás szereplőinél.
Javasolt szemléltetés: Tetoválások, törzsi maszkok, ausztrál bennszülöttek
testfestései, japán színészálarcok, fotografikák, linómetszetek (Nolde, Kirchner)
plakátok különböző korokból
Játék a színekkel
Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára
Színperspektíva és alkalmazása a korábban elkészült művek felhasználásával
Színviszonylatok érzékeltetése - fehér kép, fekete kép - készítése Monokrómia,
monotónia, egyszínű sorozatok festése
Javasolt szemléltetés:
A szinoid rendszer, a Bauhaus színtani dokumentumai, Károlyi Zs. P. d.
Francesca festmények
A térplasztika
Szobortervek külső környezetben Formatanulmányok kövekről Absztrakt formák
Természetes formák
Kút terv
Figura és természeti forma (pl.: növény, szikla) kapcsolata a plasztikában
Különböző anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz
Javasolt szemléltetés:
Moore, B. Hepworth, Borsos M. Serra T. Cragg
A filmvilág
Filmtervek készítése adott témára:
- A kompozíció gyakorlása,
- A kivágás,
- Montázs megismerése,
- Önfilm készítése videokamerával, vagy S-8
kamerával. Javasolt szemléltetés:
Körtánc AMI

250

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

BBS filmek a 60-as 80-as évekből, Maurer, Erdély M.
A műalkotás, mint korélmény
Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal Szobrok
megfestése, festmények
megmintázása
stílusparódiák
Alkotások
készítése
különböző
eszközökkel,
különböző
stílusokban.
Műalkotásmontázsok,
anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba
Népművészet és természet
Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása, természetközeli
technikák
(fazekasság, szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba Ismerkedés a
magyar népviselet- és tárgykultúrájával
Javasolt szemléltetés:
Népművészeti alkotások, anyagok és technikák, Samu Géza, Schéner Mihály "
Fáskör "
művészei.
Követelmény
Az elvont gondolkodás (absztrakció, redukáló és átíró képesség) kialakítása és
gyakorlati alkalmazása.
Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. Az ábrázoló
geometria és alkalmazásának ismerete.
A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása. Az önálló
alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása.
Továbbképző 10.
Tananyag
A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben
megismert és megtanult eljárások összefoglalása.
A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszerveznialkotó
tevékenységüket.
Az ismétlő jellegű feladatok egy-egy összefoglaló munkában is megjeleníthetők
(erre tesz javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb feladat megvalósítására is
mód nyílhat. Egyetlen új témakör a médiaművészet megismerése, videó,
számítógép használata a képzőművészeti kultúrában.
Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése, színtervekkel
és rajzi tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolió az alkotási folyamatról)
Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott anyaggal (gipsz, agyag, fa, viasz) köztéri szoborterv
elkészítése szobrászállvány használatával
Tervrajzok, esetleg a mű elhelyezését imitáló fotómontázsok mellékelésével
(portfolió a készülő szobor munkafázisairól)
Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására
Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése szabadon
választott témában,
előkészítő
vázlatokkal
együtt
(portfolió
a
készítés
folyamatáról, az esetleges felhasználási módról - könyv, naptár, prospektus.)
Reklám
A tömegkommunikációs
eszközök, sajtó, Tv,
Rádió
működésének
megismerése
(tájékozódás szintjén)
Egy reklámkampány
vizuális
elemeinek
megszervezése (arculat,
riportok, kisfilm)
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tervezési szinten
Javasolt szemléltetés:
Reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról
Médiaművészet
Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai, művészeti
kifejező- módokban
Rövid videós önfilm (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok,
szövegsorok és egyéb grafikai anyagok tervezése és kivitelezése
Javasolt szemléltetés:
videoművek - Bódy G. Révész L. L.
Követelmény
A tanuló 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 kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,
- A képi konvenciók jelentéshordozó elemeit,
- Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,
- A vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét,
- A művészettörténet nagy korszakait.
A tanuló legyen képes:
- A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével
történő)
feldolgozására,
- A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,
- Sík- és térbeli művek létrehozására,
- Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,
- A látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző értelmezésére,
sokrétű feldolgozására (tanári segítséggel),
- A művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon
alkalmazni, adaptálni saját alkotómunkájukban.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Frotázs
Anyagnyomatok – „kopírozás”
Különböző fakturális tárgyak nyomatai
Kisebb méretű tárgyak lenyomatása
Tárgypecsét- kedvenc, jellemző tárgy nyomata – mappákon, füzeteken…
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Papírmetszet
Körtánc AMI

252

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Egyszerű papírmetszet készítése
Vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés
Játékosság
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET

A grafika
A grafika fogalma
A rajz szerepe a képzőművészetben
Az egyedi rajz
A sokszorosított lapok
Történeti áttekintés
Alkalmazott- és képgrafika különbözősége
A grafika nagymesterei
A grafika anyagai, eszközei
A kézi és gépi sokszorosítás műveletei
A grafikai műhelygépek megismerése
Látogatás grafikai szakkiállításon és grafikusművésznél
A papírok különbözőségének megismerése
A grafikai technikák műfaji követelményei
Az egyedi rajz szerepe a képi világ megismerésében és a képépítésben
A rajz egyedisége, műfaji kritériumai
A gesztusrajz
Az eszközök műfajkijelölő szerepe
Számítógépes grafika érintése, kinyomtatás
A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában
Ritmus, felület, vonal folt, kompozíció, szín, méret
Vonal-karakterjáték
A vonal pszichikai kifejezőereje
Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval
Vérmérsékletet mutató vonalhasználat
Különböző sorsok, különböző korok, különböző egyéniségek, különböző vonalhasználat
A kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése
Az elemek elrendezése
Az alkotás technikája
GYAKORLAT
Alkotás
Egyedi rajzok készítése annak összes kritériumának, megismert lehetőségeinek
felhasználásával
FELADATOK
A vonal ritmust kifejező hatása
Ritmikus, lüktető felület kialakítása automatikus vonalhasználattal
Sűrítés, lazítás, tömörítés
Nyugodt és kavaró felület kialakítása
Vonalháló, vonalgubanc
Tenger kifejezése vonallal
A vonal karaktermegjelenítő szerepe
A vonalkarakter tudatos használata
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Dombos vagy sziklás táj, természetes és épített környezet hangulati hatásának
kifejezése vonallal
A jelrendszer szerepe
Jelrendszerrel élettörténeti mese 12 részre osztott lapon
A mese jelekkel, háromszögekkel, négyzetekkel, szabadformákkal, kötött formákkal
való kifejezése
Én ez a forma vagyok; szüleim, nagyszüleim formái; testvérem, barátom, ellenségem
formái
Elrendezés a képmezőben
Mi történik velük: „jönnek, elmennek, meghalnak…” gondolat kifejezése
Az illusztráció
Illusztráció készítése tusrajzzal
A monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe
Csurgatás, fröcskölés, fújás
Átalakítás, belelátás, formafelfedezés
Az egyedi nyomtatás – a monotypia
A vonal új karaktere
Nyomtatás ujjal, fésűvel, tárgyakkal
Felületképzés – faktúra, textúra – alakítás
A szín szerepe a monotypiában
Hasonló hangulatra, színre, technikára, harmóniára és diszharmóniára épülő
kompozíciók összeállítása azonos méretben
Alkalmazott grafika
Érintőlegesen az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a monogram bemutatása
Az egyedi jelek
Saját mappa tervezése, kivitelezése
Saját jel – betűkarakter, embléma kialakítása
Organikus képalkotás
Természeti formák grafikai tanulmányozási és átírási lehetőség
Szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, átrendezés,
szabályosság-szabálytalanság
Követelmények
A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a
sokszorosított grafikai eljárások között.
Ismerje és alkalmazza azt.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
A nyomtatás fogalma
Természetes nyomatok tanulmányozása
A nyomtatott kép létrehozásának kritériumai
A grafika története
Történeti áttekintés
Természeti népek
Középkor – textil előnyomás, előrajzolás
A nyomtatás feltalálása – ideológiák
A betű, a könyvnyomtatás
Az alkotás technikái
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Anyagnyomatok, krumplivéset, krumplinyomat, frotázs, papírmetszet, szemét –
maradék nyomtatás, kompozíciós gyakorlat, automatikus és tudatos alakítás
GYAKORLAT
Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése
A dúc fogalma
A folt szerepe a vizuális nyelvben
Ritmus, ismétlés, pozitív-negatív forma, eszközhasználó készség, tervezőkészség,képességek kialakítása
FELADATOK
Nyomhagyási kísérletek
A természetben, a környezetünkben található nyomásra alkalmas tárgyak felfedezése,
gyűjtése
A nyomhagyással kapcsolatos elmélet tisztázása, a nyomhagyási lehetőségek
bemutatása
Ujjbegynyomat, zsebkosz-nyomat, aprópénznyomat, morzsanyomat, gombnyomat,
falevélnyomat, kőnyomatok, ág, inda, talált tárgy nyomat készítése
Ceruzával frottázs, kopírozás, majd dúcként használva nyomtatás készítése
Balesetvédelmi oktatás; gépek, higítók használata
Nyomtatás tárggyal
Kiválasztott kedvenc tárgy nyomatával pozitív-negatív forma, vaknyomat,
dombornyomat, ritmus, harmónia, diszharmónia létrehozása
A folt és a foltrendszer, mint rendezettség, rendszer, optikai játék, vízszintes,
függőleges, ferde lerendezés, dekorativitás, díszítések
Képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása a tanult ismeretekkel
Piktogram
Természeti formák és azok rajza, majd frottázsa
Lenyomtatásával saját jel, jelrendszer kialakítása
Textilnyomatok
Faktúranyomatok képzése kordbársony vonalaival
Geometrikus kép kialakítása
Krumplinyomat
Krumpli, répa, alma … faragása, majd nyomtatása ehető ételfestékkel, utána a
kiszedett negatív formákkal dúcleves készítése
Kölcsönkért dúccal nagy kép készítése
Terülődísz, ruhaminta, tapétaminta, házfalminta, csomagolópapír-minta tervezése és
kivitelezése ritmus, szín, tükörkép, megfordítás alkalmazásával
Papírmetszet
A magas nyomás fogalma
Kartonból ollóval, szikével vágott csíkok, foltok képzése – azok felragasztásával –
nyomódúc kialakítása
A dúc gazdagítása tépéssel és 1-1 talált tárgy beiktatásával
Játékosság a tervezésben, kivitelezésben
Variációk papírmetszetre
A már kész papírmetszet alá színes egylapdúccal szín nyomása
Szárítás után a felület gazdagítása
A papírmetszet során megmaradt kartonokból, filcmaradékból, textilekből kompozíciók
létrehozása
Képépítési gyakorlatok kimaradt negatívok pozitívként való felhasználásával
Papírpecsét
Papírpecsét készítése dombornyomattal
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Játék a fénymásolóval
Fénymásolt képek egymásra nyomtatása
Telítettséggel, elmozdítással más-más variációk készítése
Számítógépbe scanelve a nyomtatott kép alakítása a felhasználó igénye szerint
Követelmény
A tanuló ismerje a frottázs és a monotypia fogalmát, ismerje fel technikai
különbözőségeiket. Tudjon róluk beszélni.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció
Tömeg – egyensúly, pozitív-negatív forma
A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei
Létrehozható-e a nyomtatott képhez hasonló- vagy más eszközzel
Belső szerkezet, mozgás, játékosság, felület elrendezés, dekorativitás, ritmus,
dinamizmus
Grafika történet
Történeti áttekintés: magyar linómetszők
Technikai ismeretek, sajátosságok
Az átírás, egyszerűsítés lehetőségei
A linó sajátosságai
A megtervezés szükségessége
GÍAKORLAT
Magasnyomás: linóleum, illetve PVC padlóba metszés
Anyag és eszközismeret
Baleseti lehetőségek
FELADATOK

Ismerkedés a linókészítéssel
Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek, a könyv
Ujj és kézgyakorlatokkal fakturális, megdolgozhatósági játékok, felületalakítás,
felületkitöltés
A linó sajátosságai, műfaji követelményei
Az eszközhasználat specifikumai
Próbalemezek lenyomtatása
Egyéniség – közösség – egy méret, különböző felületek, faktúrák, jelrendszerek
Két különböző szín megválasztásával linósakktábla készítése
Pecsétlőhenger készítése
Kis négyzetekkel pecsétlőhenger kialakítása
A tömegábrázolás kezdetei a művészettörténetben (egyiptomi, babiloni, asszír
művészet)
Tapéta, falminta, csomagolópapír, zacskóra nyomtatás, terítő és ágynaműgarnitúra
készítése pecsétlőhengerekkel
Exlibris
A kisgrafika fogalma – magyar kortárs törekvések és eredméynek
A redukció szükségessége, a hasznosság
A betű szerepe, mennyisége, aránya
Névjegykészítés
Linókészítés
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Önálló linólap tervezése és kivitelezése
A terv átmásolásának lehetőségei
Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív kivágása
Az elrontott linódúc kijavítása
A színek szerepe a magasnyomásban
A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában
A nyomótükör alá színes lapdúc nyomása
„Hamis” színes linómetszet készítése
A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel felfestékezésével,
összeállításával színes nyomatok készítése
Dekorativitás, egyszerűség, nagyszerűség, tiszta munka
A színes sokszorosítás alapja
Többdúcos linómetszet készítése
Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás, önálló képalkotás
Sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal
2-3 lapból álló meseillusztráció létrehozásával iskola, óvoda, gyermekszoba díszítése
Kis gyermekkönyv, leporelló készítése
Követelmény
A tanuló a gyakorlatban tudjon – feladatának – megfelelően választani a
magasnyomási eljárások között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszés műfaji
szabályait és a dúc fogalmát.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A képi megjelenítés eszközrendszere
A kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése
Az egyén kifejezőeszközeinek megtalálása
A látvány értelmezésének műveletei
GYAKORLAT
A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségeinek megismerése
Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása)
FELADATOK

A hidegtű
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása
jelet hagyó eszközökkel
A dúc felnagyításával a vonalkarakter a vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása
Nyomtatási gyakorlat
A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás, kitörlés…
Szabad asszociációk
Különböző alakúra vágott dúcformák variációival tetszőleges képalakítás, munkavégzés
Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés sértéssel
A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése, különös alakú
nyomatok készítése
Színes hidegtű vagy pusztatű
A dúc kézzel színezésével különböző színhatások, színhangulatok elérése
Variálható színek – a játék a kitöréssel
A savak szerepe a nyomtatásban
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Alapozóanyagok felfestéssel, rajzolásával, saválló területek kialakításával geometrikus
képi séma vagy figurális, dekoratív felület létrehozása
A savak szerep
A hordozóanyag
A papírok ismerete
Vízjelek, papírméretek
Aláírás, paszpartuzás, installálás
A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei
A témának megfelelő, valamint az egyénnek megfelelő technika megválasztása
Felületgazdagítás
A saválló folyadékkal felfestett felületek karctűvel való fejlesztése
A próbanyomattól a kiállítási darabig
A tiszta és kevert technikák megismerése
Komplex feladat
Naptár készítése a 12 csillagöv felhasználásával, szabadon választott technikával
Betű, összeépítés, sorozat
Versciklus illusztrációja, több önálló egységből összeálló sorozat készítése
Követelmény
A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel a
nyomatokon az erényeket és a hibákat. Tudjon értékelni művészettörténetileg
meghatározni, technikai kritikát mondani. Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni.

Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Grafikai ismeretek
Az elmúlt négy évben tanultak összegzése
A rézkarc és a rézmetszés fogalma, története
A kottától a képig
GYAKORLAT
Rézkarckészítés
Az anyagok gyakorlati megismerése:
kemény, félkemény, lágy
Az anyagelőkészítés műveletei:
fazettálás, polírozás,
alapozás, kormozás, kitakarítás, hátlap
FELADATOK
Egymaratásos rézkarc készítése
Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti forma
felrajzolása (kis virág, ág, pitypang, hópehely)
Másolás
Egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (ajánlott Goya, Rembrandt,
Picasso, Kondor) után stílustanulmányok készítése.
A pauzálás, átfordítás megismerése.
Stílustanulmány
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Próbalemezek, próbanyomatok készítése
A marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése
Festékkeverés gyakorlatok
Javítási lehetőségek
A kész lemez vagy az elrontott lemez javításának (kaparás, felcsiszolás…)
lehetőségei
A próbalemezek vagy korábbi munkák kijavítása
A másolat tökéletesítése
Nüanszok – a mester véletlenjei, hibái, gesztusai
Tudatos alakítás
Variálás
A már kész nyomódúc (színnel, magasnyomással, átírással, szatirikus
megoldásokkal való) variálás
A pszeudo fogalma
A hamisítás etikai problémái, az eredetiség kérdése
Kiállítások „eredeti” másolatokból
Követelmény
A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a
nyomatokon, tudjon róluk beszélni. Használjon egy-két rézkarcgazdag eljárást.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok
képviselőit.
Legyen képes kifejezőkészségre és kevert technikájú lapok létrehozására.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
Az egyediség kritériumai
Az egyéniség kialakíthatósága, a mesterek hatása
Klasszicitás – modernség, korhűség – eredetiség
Az önkifejezés korlátai, lehetőségei
Önálló forma és karaktervilág, vonal és folthasználat
GYAKORLAT
Önálló tevékenység – döntéshozatal
Önálló munkavégzés:
műhelysarok és szerszámpark kialakítása,
munkapadrend, a szerszámok elérhetősége,
szerszámkitalálás
FELADATOK
Szabadon választott téma rézkarcban
Egyéni tervezés, technikai útmutatás
Kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkrafeszítettség, önálló vonal és
formakialakítás, szín és foltkötés, fejlesztés lehetőségei, hozzáadás – elvétel
Adott témára való komponálás
Az alázat és az ötlet
Különbözőségek – egyezőségek
Ki miben, mit lát, hall – zenei értelmezések – a zene képi megjelenítése (akár
kottalapra való nyomtatás)
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Illusztráció készítése vershez
Szabadon választott vers vagy próza illusztrációja (lehet zene képi megjelenítése
is, akár lemezborító vagy CD terve)
Az illusztráció fogalma (mennyiben más, új, több vagy kevesebb a főműnél)
Emóciók és fegyelem, megfelelés
A betű és kép összeépítése
Könyvborító, hangversenyplakát tervezése
Alkalmazott grafikai ismeretek
A képhez felirat – betű, tipográfia – tervezése (számítógép alkalmazása)
Követelmény
A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlő műfaji,
stilizált eszközeit; a foltmarás és foltlétrehozási eljárásokat.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok
képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon (könyv,
lemezborító, plakát) is alkalmazni.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése
Kiállításlátogatás, találkozás művészekkel
Beszélgetés, önálló véleményalkotás a tapasztalatokról:
a történeti és szakmai hitelesség,
a korrektúra lehetőségei,
az önálló művészi tevékenység társadalmisága, hasznossága,
a klasszikus és új technikák összeépítése, jelenléte, megmaradása,
a kifejezés és a kor kívánalmai,
milyen az ország vizuális kultúrája,
nemzeti, nemzetközi jelképek,
a vizuális kultúra amerikanizálása,
mit tehet ebben a képgrafika és a mindenhol látható alkalmazott
grafika, a tipográfia, a logók…
GYAKORLAT
A képi megjelenítés eszközrendszere:
az elmélet és önmagunk, valamint a technika során megismert vizuális
szaktörténeti és grafikai ismeretek segítségével a műfaj keretéhez igazodó tervezési
munkával – igényes mappa sokszorosítás grafikai sorozat készítése
FELADATOK
Célkijelölés
A tervezés fázisainak (művészettörténeti vizsgálódások; sorozatok megismerése –
Dürer, Derkovits, Kondor…; méretezés, papírminőségek; előállítási lehetőségek)
megismerése
Vázlatkészítés
Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése
Egységes nézeti kép
Javítási, korrigálási lehetőségek
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Lemez előkészítés
Az összes lap egységes kezelése
Önálló munkavégzés
Megbeszélés, próbanyomtatás, korrigálás
Nyomtatás
A kész munkák lenyomtatása után installálás (kis kiállítás létrehozása)
Aláírás, paszpartuzás, tálalás
Meghívó, plakát készítése a sorozat elemeinek felhasználásával
Követelmény
A tanuló legyen tisztában a grafika – különösen a rézkarc és rézmetszés
történetével. Tudja megnevezni a nagy művészettörténeti stílusok egy-egy grafikai
egyéniségét és azok munkáját (Dürer, Rembrandt, Toulouse-Lautre, Kondor, Szalay).
Legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott grafika összeépítésének lehetőségeivel.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok
képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
A sokszorosító grafikai eljárások megújításának lehetőségei
A XX. század új technikáinak megismerése – Warhol
A klasszikus grafikai lapok manipulálásának etikai, esztétikai, művészettörténeti
problémái
GYAKORLAT
A szitanyomás és a litográfia megismerése
Offszett eljárások, fotómechanikus eljárások, nyomdai eljárások
FELADATOK
Klasszikus rézkarc, linó manipulálása
A már kész (korábban készült) klasszikus rézkarcok, linók nyomatainak,
nyomtatásának, vagy magának a dúcnak manipulálása, rámásolása (vágás, tépés, újra
ragasztás) textilre, tükörre…
Megújítási lehetőségek keresése
Az op art, pop-art, ready mode, fluxus, body art, happening játékok során új
kifejezési eszközök keresése
Akciók létrehozása
Önálló hangulatú, sokszorosított eljárások nyomait magán viselő akciók
létrehozása
Performance – közös csoportmunkában
A XX. századi grafikai törekvéseken túl a számítógépes grafika, az új médiumok
megismerése és átültetése az egyéniségének megfelelően
Tapasztalatcsere
Grafikai
műhely
(Grafikusművészek
Szövetsége,
Magyar
Illusztrátorok
Társasága…), élő grafikus műtermének meglátogatása
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Grafikusok lehívása az interneten
A számítógépes grafika lehetőségei
A modern számítógépes grafika érintőleges megismerése
A nyomdaipari tervezés és a kiállítási komputergrafika megismerése
Követelmény
A tanuló ismerje és alkalmazz a modern XX. századi grafikai törekvések egyes
eredményét,
érdekességét.
Ismerje
a
grafika
történetét,
fő
törekvésének
törvényszerűségeit
és
alapfokon
legyen
tájékozott
a
komputer
grafikai
használhatóságával.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok
képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására.
Legyen képes kiállításra alkalmas munkák alkotására.
7.4. A grafika tanszak vizsgakövetelményei
A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- grafikakészítés 130 perc
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 a
grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét.
Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért
jártasságát, tudását.
A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján
létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított
grafikai alkotás, amely lehet:
- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...),
- versillusztráció,
- természeti forma tanulmánya, átírása.
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 grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított
egyedi rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás,
amely lehet:
- exlibris,
- embléma,
- piktogram,
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- illusztráció,
- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján.
3. A vizsga értékelése
A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- rajzi, tervezői készség,
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,
- színelméleti alapismeretek,
- a kész munka összhatása.
A GRAFIKA 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
Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- grafikakészítés 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc
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, a tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó
képességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be
a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.
2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka
alapján megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
- stílustanulmány,
- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...),
- könyvborító terv, könyvillusztráció,
- naptár.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a
második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően
tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és
szöveg együttes kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására
épülő grafikai alkotás, amely lehet:
- plakát,
- könyvborító,
- vers- vagy prózaillusztráció.
2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a grafika anyagai, eszközei,
- grafikai technikák és technológiák,
- a grafika műfaji sajátosságai,
- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a grafikaművészet stíluskorszakai,
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- a magyar grafika jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező
készség,
- rajzi, tervező és kivitelező készség,
- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított
grafikák, vegyes technikák) szintje,
- eredetiség, egyediség,
- a kész munka összhatása.
3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.

8. SZOBRÁSZAT TANSZAK
8.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
Körtánc AMI

264

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
8.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok

Tantárgy
Előképző
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8.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
Alapfok 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ismerkedés a szobrászműhellyel
Az agyag, a gipsz anyagtani ismertetése
A szerszámok bemutatása, megnevezése
Balesetvédelmi ismeretek
Pozitív-negatív formák
Faktúragyűjtés
Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban
A kéz lenyomata agyagban
Gipszelési gyakorlat – formavétel a lenyomatokról
Megőrzésük: terrakottában, gipszben
Plasztikai élménygyűjtés
Múzeumlátogatás
Könyvtári anyaggyűjtés
Látogatás kerámia műhelyben
Természeti formák mintázása agyagból I.
Növények, gyümölcsök megfigyelése, megrajzolása, megmintázása
A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára
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Természeti formák mintázása agyagból II.
Állatkerti séta során tanulmányrajzok készítése
Az emlékezet és a tanulmányrajzok alapján állatok mintázása
A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára
Átírási gyakorlatok
A megismert, megmintázott formák átírása a képzelet és a fantázia alapján, új
plasztikai megjelenítésben
Kiállításrendezés
Az év során készített tárgyak értékelése
Ismerkedés a kiállításrendezéssel
Követelmény
Az életkornak megfeleő rajzok készítése
Állatok mintázása
MŰHELYELYGYAKORLAT
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban
Az agyag felhasználása napjainkban
A szobor és a szobrászat
Szobrászat és kerámia határterületei
A gipsz mai felhasználási területei
Makettek, modellek
GYAKORLATOK
Egyszerű organikus formák mintázása
Állatfigurák mintázása
A szobor üregelésének módjai
Gipszlap öntése
Negatív forma faragása
Építkezés gipszlapokból
FELADATOK
A terrakotta készítésének megismerése
Múzeum és könyvtár-látogatások:
Ubsébtik – egyiptomi szolgaszobrok megtekintése,
Mezopotámiai pecséthengerek, agyagtáblák megismerése,
görög-római szobrok, leletanyag megtekintése
Pecsétnyomók és pecsételő hengerek készítése
Agyagból és gipszből – múzeumi és könyvtári ismeretek alapján
Kicsinyítés-nagyítás
Organikus formák mintázása kiránduláson, gyűjtött termések alapján
Gipszforma vétel
Organikus formák negatívjai: nyomatok agyagban, faragás gipszben
Állatfigurák mintázása
Állatfigurák mintázása állatkerti séta, rajz, emlékezet alapján
A legnagyobb méretű figurák mintázása utáni üregelése – bőrkemény állapotban
Gipszlapok öntésével makettek készítése
Különböző méretű és vastagságú gipszlapok öntése
Negatív vésés, faragás gyakorlása az öntött lapokon
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Modellek, makettek összeépítése a rendelkezésre álló lapokból
Az építészet és szobrászat viszonya
Falburkolat tervezése, készítése gipszből a korábbi feladatsorok gyakorlata
alapján, ismétlődő elemekkel
Értékelés, kiállításrendezés
Az év során készített tárgyak értékelése
A kiállításrendezés elsajátítása
Követelmény
A tanuló sajátítsa el a fegyelmezett magatartás szabályait és alkalmazza azt a
múzeumokban, az egyéb nyilvános helyeken és az órákon. A látottakat, hallottakat tudja
ötvözni a gyakorlati munkával. Legyen kísérletező kedve és fantáziája. Életkorának
megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzeléseit agyagban és gipszben.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
Állatábrázolás a szobrászatban
Portrészobrászat a különböző korokban
Különböző korok kerámiaszobrai
Pecsétek, pénzérmék
GYAKORLAT
Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész-egész viszonya, pozitívnegatív formák
Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak
Relief készítése
Körplasztika készítése
FELADATOK
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban
Múzeum- és könyvtárlátogatás
Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal
Anyagválasztás – agyag, fa gipsz
Portrészobrászat a különböző művészeti korokban
Múzeum- és könyvtárlátogatás
A gyűjtött anyag feldolgozása
Fejet ábrázoló relief vagy körplasztika készítése (önportré kis méretben)
Mintázás emlékezetből
Állatkerti séta után mintázás emlékezetből: arányérzék fejlszető
gyakorlat
Kicsinyítés-nagyítás
Domborműmintázás agyagból
Gipszforma vétel
Sokszorosítás kézi préseléssel
A pozitív-negatív elemek összehasonlítása
Üregelt körplasztika készítése
A különböző korok kerámia szobrainak megismerése
A Kárpát-medence Agyagistenei
Az ókori kínai császári cseréphadsereg
Kerámiapecsételők
Pénzérmék, numizmatikai gyűjtemények megtekintése
Érmék, pecsételők készítése agyagból
Szobabelsőt ábrázoló dombormű mintázása
Mintázófa és szobrászgyűrű készítése
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Mintázás pozitív-negatív plasztikai elemekkel
Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottárról
Gipszformába préseléssel sokszorosítás
A relief tagolása festéssel, engobozással
Kiállításrendezés
A tanév során készült munkák értékelése, válogatása
Zárókiállítás rendezése
Követelmény
A tanuló korának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzelését agyagban és
gipszben. Tanári segítséggel legyen képes egyszerű mintázó-szerszámok elkészítésére.
Rendelkezzen alapvető mintázási ismeretekkel.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
A kisplasztika, mint körüljárható forma
Relief és körplasztika
Samottos agyagból készült épületszobrászati elemek, utcabútorok
A kerámiégetésben rejlő lehetőségek
Kemencetípusok
A zöldfesték, mint színezőanyag
A máz, mint védőréteg és színezőanyag
A gipsz, mint átmeneti és mint végleges anyag
Műteremlátogatás, kerámia üzem látogatása
GYAKORLAT
Érmek mintázása
Kisméretű fej mintázása
Üregesen épített szobor készítése
Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból
Több részből álló épülethomlokzati relief készítése samottos agyagból
Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése
FELADTOK
Általános kisplasztikai ismeretek
A méret, a lépték
Anyagok: agyag, kő, bronz, fa
Segédanyagok: gipsz, plasztilin, viasz
Az építészet és a szobrászat kapcsolata
Fagyálló samottos agyagból készült épületszobrászati elemek (tető oromdízsek,
füstcsövek, plasztikus reliefek, feliratok, ablakkeretek, párkányok, fülkeszobrok,
korlátok, címerek, stb.) elemzése
Belsőtéri gipsz stukkó tervezése, kivitelezése
Pénzérmék, plakettek mintázása
Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből
Gipszforam vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés
Gipszpozitív öntése, restaurálása
Fej mintázása
Kisméretű körplasztika és dombormű készítése plasztilinből
A plasztilinfejről gipszforma vétel
Pozitív forma öntése gipszből
Kisplasztika készítése egészalakos figurával
A drót tartóváz megépítése
A testarányokra és térbeliségre figyelve karakterfigura mintázása plasztilinből
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Utcabútorok készítése
Az utcabútorok fogalma
Az utcabútorok fajtái (padok, virágtartók, szemétkosarak műkőből, kőből, fából, fémből,
kerámiából, fagyálló samottos agyagból)
Egyszerű utcabútor tervezése, kivitelezése
Nagyobb méretű virágtartó felrakása agyagcsíkokból, samottos agyagból gipszforma
nélkül
Az építészet és a társművészetek kapcsolata
Szobrok közterületeken
Adott építészeti térben köztéri szobrok kicsinyített makettjének elkészítése
Műterem- és gyárlátogatás
Szobrászművész munka közben
Üzemlátogatás
kerámiagyárban:
giszműhely,
nyersgyártó-formázó
műhely,
festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek
megtekintése
Követelmény
A tanuló legyen képes minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére
Tudjon bánni a plasztilinnel, gpsszel, agyaggal
Legyen alkalmas kisebb feladatok önálló megoldására
Tanári vezetéssel legyen képes bonyolultabb feladtok elkészítésére

Tananyag

Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
ELMÉLET

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák
A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok
GYAKORLAT
Vázra felrakott gipsz szobrok készítése
Egyszerű körplasztikák pozitív-negtív öntése
Érmek bronzba öntése, az öntvények cizellálása, patinázása
FELADATOK
Képzése lehetőségek
A
szobrászok
képzését
biztosító
iskolatípusok:
művészeti
szakközépiskola;
épületszobrász, díszítőszobrász, kőszobrász szakmunkásképző intézet; képzőművészeti
főiskola
Iskolalátogatás szobrászképző iskolában
Szobrászati
technikákat
felhasználó
szakmák
megismerése:
épületszobrász,
szobrászművész, keramikusművész
Műteremlátogatás szobrász- és keramikusművésznél
Életnaygságú portré mintázása
Modell után, vázra épített portré mintázása agyagból
A kész fej 2 feles gipszforma vétel – tanári segítséggel
Gipszformába préselés agyagból
A kiszáradt agyagfej égetése terrakottára
A kiégetett agyagfej patinázása – tanári segítséggel
Drót és faelemekkel térkompozíció készítése
Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása
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Követelmény
A tanuló tudja az elmúlt 4 év alatt megtanult és elsajátított készségeket biztonsággal
alkalmazni, az elméletet a gyakorlattal ötvözni.
Tudjon önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika)
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
A pozitív és negatív forma
A fény és árnyék szerepe
A ritmus
A geometrikus forma
A szín jelentősége a szobrászatban
A kőzetek anyagtani ismerete, fajtái, lelőhelyei, tulajdonságai, kitermelésük,
megmunkáló szerszámok (szakmai kirándulás kőbányába)
A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma
A díszítmények eredete
A monogram, a címer
Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés: ősi jelek, alkimista és vallási jelek
GYAKORLAT
Kötött és szabad formálás összekapcsolása
Padlólap, burkolólap másolása
Gipszlapba vésés
Préselés agyagból
Engobozás, mázazás, égetés
Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése
Különböző anyagok viselkedésének viszgálata: növekedés-zsugorodás, kemény-lágy,
kopás-csiszolódás
Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése
Struktúra elemzése
Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból
FELADATOK
Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása
Gyűjtőmunka alapján padlólapmásolás
Tervrajz átmásolása gipszlapra
Negatív vésés, pozitív gipszöntés
Mindkét modellről gipszformavétel
Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása
Engobozás, zsengélő égetés
A szín és a negatív-pozitív plasztika összhangja
Mázazás színes mázakkal, égetés
Tárgyelemzés
Az elkészült padlólap elemzése
A funkció – forma – anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése
Monogramtervezés, kivitelezés
Múzeumi és könyvtári gyűjtőmunka alapján monogram tervezése
Kicsinyítés a kivitelezéshez
Gipszlapba vésés
Formavétel szilikongumi segítségével
Pozitív forma öntése gipszből
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Nagyítás
A kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok
alkotása
Kézzel épített, felrakott formák
Színezés engobbal és mázakkal, égetés
A felnagyított természeti formák közös értékelése, válogatás a zárókiállításra
Követelmény
A tanuló értse a tanév során megismertetett új fogalmakat és tudja azokat a
gyakorlatban helyesen alkalmazni.
Ismerje a szakmához kapcsolódó baleset-, munka- és környezetvédelmi szabályokat és
a gyakorlatban alkalmazza azokat.
Tudjon gipszformákat készíteni és legyen képes sokszorosításra

Tananyag

Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
ELMÉLET

A statizálás, deformálás, mint kifejezőeszköz
Természetes és mesterséges szerkezetek vizsgálata – összehasonlításuk
Az emberi lépték – arányösszefüggések
GYAKORLAT
A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása
Mintázás előtti nagyítás
Tartóváz készítése fémből, drótból
Állatkoponya mintázása M 1:1 –ben
Gipsznegatív kézsítése testrészről
FELADATOK
Stilizálás, deformálás
Krokizás ruhás alakról
Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok
Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva
A természetes és mesterséges szerkezetek viszonylata
Csontváz
Egy részlet kiemelése, nagyítása
A nagyítás felhasználása mintázáskor
Tartóváz drótból
Mintázás agyagból
A megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése
Az emberi lépték
Gipsznegatív készítése különböző testrészekről – arcról, kézről
Az arányösszefüggések megbeszélése
Állatkoponya mintázása
Állatkoponya rajzolása a plasztika érzékeltetésével
Állatkoponya mintázása M 1:1-ben
Üregelés vagy gipszbe öntés
Emberi koponya mintázása
Koponya rajzolása, forma-szerkezet összefüggései
Koponya mintázása M 1:1-ben
A szobor üregelése, égetése vagy gipszbe öntése
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Kiállításrendezés
Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás
Követelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető anatómiai ismeretekkel
A megszerzett anatómiai ismereteit tudja kifejezni rajzban és tárgyiasult formában

Tananyag

Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény

ELMÉLET
Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrában
Az emberi figura megjelenítésének szobrász problémái
A figura és a környezet problematikája
GYAKORLAT
Protrémintázás
Építészeti elemek szobrászati díszeinek készítése
FELADATOK
Életnagyságú fej készítése
Rajzi előtanulmányok – fejrajz modell után
Római portré rajzolása
Vázkészítés, mintázófa, mintázógyűrű készítése
Mintázás, római portré másolása
Életnagyságú büszt mintázása élő modell után
Az egyéni karakter megfigyelése
Rajzi előtanulmányok, a plasztikai érzékeltetése rajzban
Mintázás modell után
Szobrászati díszek készítése építészeti elelmekhez
Ornamntika rajzolása és mintázása (másolat)
Forgástest készítése gipszből – sablonnal
Balusztrád elem tervezése
Kiállításrendezés
Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás rendezése
Követelmény
A tanuló tudjon életnagyságú büsztöt készíteni agyagból
Ismerje az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit
Tudjon gipszből egyszerű épületdíszítő ornamentikát, balusztrádot készíteni

Tananyag

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

ELMÉLET
Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya
A töredék, a torzó problémája a művészetekben
Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon
GYAKORLAT
Életnagyságú torzó mintázása
Teljes embri alak mintázása
FELADATOK
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Életnagyságú torzó mintázása agyagból
Krokizás modell után
Vázlatok, tanulmányrajzok
Vázkészítés drótból, vasból, fából
Mintázás agyagból
Gipszforma vétel szilikonbetéttel
Pozitív öntése gipszből
Teljes emberi alak mintázása
Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után
Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával
½-es méretben tömeg-szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása
Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel
Kőfaragási gyakorlat
Látogatás kőszobrász műteremben
Szerzsámok bemutatása, megnevezése
A fafaragás folymata a nagyolástól a csiszolásig
Balesetvédelmi ismertek
Zárókiállítás
A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása
Kiállításrendezés
Követelmény
A tanuló ismerje a szobrászat klasszikus műfajait
Legyen képes érem, relief, potré, ember és állatfigura mintázására
Rendelkezzen alapvető szaktörténeti, tervezési ismeretekkel
8.4. A szobrászat tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- plasztikai tárgykészítés 140 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a
tanulónak a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani ismereteiről megszerzett
tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását.
A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján
megvalósított alkotás, amely lehet:
- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika.
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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 plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján,
agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási,
konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány
vagy illusztráció,
- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika.
3. A vizsga értékelése
A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
- a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete,
gyakorlati alkalmazása,
- térépítés, kompozíciós készség,
- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása,
- a kész munka összhatása.
A SZOBRÁSZAT 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
Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- plasztikai tárgyalkotás 190 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat
tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező
készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó feladat
megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát,
tudását, művészi igényességét.
2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján
megvalósított alkotás, amely lehet:
- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika,
- épülethez készült szobrászati díszítőelem.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a
második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően
tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika.
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Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján,
agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási,
konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára,
- természeti tanulmány vagy illusztráció,
- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika,
- építészeti díszítőelem.
2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai,
- szobrászati technikák és technológiák,
- a szobrászat műfaji sajátosságai,
- a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a szobrászat stíluskorszakai,
- a szobrászat és az építészet kapcsolata,
- a magyar szobrászat jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező
készség,
- rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség,
- formatani ismeretekben való jártasság,
- térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete,
- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,
- a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje,
- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
- kreativitás, egyediség,
- a kész munka összhatása.
3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
9. MÉDIA TANSZAK
9.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
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- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

9.1. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
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lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

2

6

2

Műhelygyakorla
t
Összesen:

5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4

4

9.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
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Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
Alapfok 1-2.
Tananyag
CAMERA OBSCURA készítése és használata
Sötétkamra kartonból, lyukrekesszel és gyűjtőlencsével, pauszpapír képernyővel
Lyukkamera
Lyukkamera készítése és használata
Felvételi anyaga vékony fekete-fehér papír, a papírnegatív előhívása és kontakt
másolása
Játék a nagyítógéppel - fotogramok
Átlátszó és áttetsző, különböző struktúrájú anyagok nyomhagyása megvilágítás és
előhívás után (függöny, katedrálüveg, apróbb tárgyak, eszközök)
Fotogramok továbbalakítása
Fénymásolással, nagyítással-kicsinyítéssel (árnyékképek, fekete-fehér fény és
árnyék ritmusok, formaismétlés- és sokszorozás)
Ismerkedés a KINETOSZKÓPPAL
Mozgókép kialakulása fázisrajzok alapján, 9 képes fázisrajzcsík készítése
Videófelvételek egyszerű kamerával
Spontán felvételek játék közben, színjátszópróbán, tanítási órán
A felvételek közös kiértékelése
Látogatás színes fotólaborban
A kész fénykép születése
Látogatás helyi (regionális) TV stúdióban
Mi mire szolgál, hogyan működik?
Miként jut el a film a lakásunkba (a kábelhálózat fogalma)?
Követelmény
A lyukkamera ismerete, videofelvételek, a kinetoszkóp.
Alapfok 3.
FOTÓ
Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása
Az optikai kép születése
A nagyméretű lyukkamera és camera obscura tanulmányozása elsötétített szobában
Felvételek barátunkról vagy padtársunkról
Filmbefűzés, helyes géptartás, a zárkioldó működtetése, a kereső helyes használata
Képértékelés (előre kitűzött szempontok alapján)
Éles-életlen (oknyomozás); képkivágás, elrendezés; a nézőpont megválasztása
Felvételek készítése lyukkamerával
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Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában
Utcakép készítése szobabelsőből
Papírnegatív és pozitív előhívása és értékelése
Egyszerű fotogramok készítése
Apró tárgyak megvilágítása a nagyítógép szórt fényével fényérzékeny papírra
Alaposan elrendezett kompozíció. Az árnyékképek ritmusképző szerepének kiemelése
Események fényképezése
Utcakép, játék, közlekedés, hétköznapi életképek fényképezése
Közös képértékelés
Jellemző pillanat kiválasztása. Eseménykövetés.
Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás: berezdüléses és elmozdulásos
életlenség)
Osztályképek készítése iskolatársakról
Az állvány és az önkioldó helyes használata
A képmező hasznos kitöltése. Pontos élességállítás (ha a kamera megengedi)
Követelmény
Az egyszerű box gép alapvető ismerete és használata.
VIDEÓ
Tananyag
A kamera gyermekkézben
Az első önálló felvételkísérletek
Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és monitorra vetítéssel
Az objektív
Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése
Mozgás a kamera előtt
Gyermekszereplők közreműködése
A stábfelosztás (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai
Szituációjáték felvétele
A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan előadásáig
Visszajátszás, értékelés, hibafelismerés, javítás
A javított eseménysor újrafelvétele
Gyermek vagyok
Egyszerű szubjektívkamerás felvételek
A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele
A felvételek értékelése
A spontán felvételek hatása A
kameramozgásból eredő hibák
Különleges nézőpontok jelentősége
Követelmény
A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban.
Alapfok 4.
FOTÓ

Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel I.
A távolság (élesség) állítás lehetőségei (frontlencsés élességállítás) A
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zárszerkezet és a rekesz működésének elve és szerepük a felvétel
alakításában
Ismerkedés a fényképezőgépekkel II.
A film befűzésének és kivételének gyakorlása (sötétben is)
A gép kezelőszerveinek alapos begyakorlása (akár csukott szemmel) A kamera
tárolása, tisztítása és szállítása
Csendéletek fényképezése
Az állványhasználat tudatosítása
Az élességi viszonyok változtatása rekeszeléssel, élességátállítással
Telifényes és oldalfényes felvételek
Képértékelés
Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások, eltérő
formátumok
Világítástechnika
Az oldalfény és az ellenfény térkiemelő szerepe
A derítés fontossága
Egyszerű világítási sémák beállítása, gyakorlása
Bonyolultabb fotogramok készítése
Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával készült
fotogramok
A formák átrendezésével a képek újrakomponálása (vágásos montázs és kollázs)
A tájképfelvétel
A helyes nézőpont megválasztása
Az objektív látószöge. Az árnyalatok (színek) szerepe. Képzőművészeti
vonatkozások.
A tájképfelvételek kiértékelése
Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok, árnyalat- (szín-) visszaadás
Követelmény
Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont tudatos
kiválasztása.
VIDEÓ
Tananyag
Felvételek
Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból (alsó, szembeni és felső
gépállások)
A felvételek kiértékelése
Kamera és mozgás
Felvételi gyakorlatok változó körülmények között
állókamera, mozgó motívum
álló motívum, mozgó kamera
mozgó motívumok, mozgó kamera
A felvételsorozatok kiértékelése
A kombinációk (nyugalmas, változatos, mozgalmas, idegesítő képsorok) hatásai a
nézőben
Változó plánok
Ugyanazon emberi cselekvéssorozat változó plánokban való felvétele (pl. evés,
olvasás, elmélyedt játék)
Folyamatos felvétel premier plánban
Folyamatos felvétel kistotálban
A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban
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A felvételek hatásértékelése
Iskolai életünk eseményei
Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl.: Mikulás-est, kirándulás, horgászverseny)
Utóhangosítás Kísérletek rövidre vágott filmek utóhangosítására (az eredeti hang
törlése; zene vagy zene és szöveg kíséret felvétele)
Követelmény
Önálló felvételsorok készítése felnőtt segítségével.
Alapfok 5.
FOTÓ
Ismerkedés a fényképezőgépekkel A
távmérő működése és alkalmazása A
különféle keresők használata
Az objektívek látószöge
Felvételek összehasonlítása
Ugyanazon témáról készült színes és ff felvételek összehasonlítása
Árnyalatterjedelem (kontraszt) szerint
A drámai és lírai hatások megfigyelése Melyik technika mire alkalmasabb?
Világítástechnika
A kétlámpás megvilágítás lehetőségei (szimmetrikus elrendezés, főfény, derítőfény
viszony, főfény és ellenfény)
A különböző világítási változatok hatása tárgyfelvételeken
Szándékos felvételi hibák
Berezdüléses életlenség, helytelen távolságállítás, szándékos alul- és túlexpozíció,
felbillent kamera, rossz nézőpont vagy kamerairány
Hibacsoportok
A hibacsoportok elemzése: melyik hogyan kerülhető ki, melyikkel tudunk esetleg
fokozott képhatást elérni
A nagyítógép
A nagyítógép működési elve (tkp. fordított fényképezőgép)
A nagyítási viszony. Élességállítás papíron. Szürkelépcső exponálása és előhívása
Ismerkedés a fotóvegyszerekkel. Az elektromos érintésvédelem fontossága illetve a
mérgezésveszély
Nagyítás
Egyszerűbb, ff nagyítások jól exponált negatívról
A nagyítás mértékének változtatása és az előhívási idő összefüggései
A formátum megválasztása
Követelmény
Éles felvételek készítése kézből, a nagyobb felvételi hibák önálló felismerése.
VIDEÓ
Tananyag
Kameramozgások
Svenkelés, emelés-süllyesztés, le- és felfelé billentés, követés (kocsizás) és ezek
kombinációi
A felvételek kiértékelése
A lassú kameramozgás fontossága
A rezdülésmentes állványhasználat
A kameramozgások hatása a felvételek dinamizmusára
A plánok rendje
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Premier plán; Szekond plán; Bőszekond plán; Amerikai plán;
Kistotál plán; Nagytotál plán; Közeli és szuperközeli
(részletfotók) A plánok kikeresése professzionális filmekből (a
plánok felismerése)
Plánok kapcsolása
A plánok változatos alkalmazásainak hatásai a filmre
Próbafelvételek és elemzésük
Városfilmezés gépkocsiból
Mozgó kamera, álló és mozgó motívumok
Többszörös túlforgatás
A legérdekesebb snittek kiválasztása
A snittek utólagos rendezése (snittsorrend)
Vágás kameráról rekorderre
A fent kiválasztott snittsorrend felvétele
A képkivágások (plánok) és a jelenethosszak arányos felhasználása
Kísérőzene feljátszása
Főcímkészítés
A film eleje- és vége főcímének tartalma
A találó cím fontossága a film sikerében
Feliratkészítés számítógépes szövegszerkesztéssel és printeléssel
A feliratinzertek felvétele kamerával
Követelmény
Az óvatos kameramozgások használata, a plánok ismerete, vágás kameráról
rekorderre.
Alapfok 6.
FOTÓ

Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Különféle tükörreflex-keresők
Élességállítás matt üvegen
Állványhasználat (vízszintezés, döntés, billentés)
Emberalakos csoportfelvételek
Spontán és rendezett fotók A
világítás (főfény iránya)
Elrendezés, kompozíció
Csoportfelvételek nagyítása
A próbacsík készítésének menete
Nagyítások különböző gradációjú (fokozatú) papírokra
Képelemzés
A kontraszt jelentősége és szerepe felvételeinken
Foltritmus és vonalak a fotókon
A pozitív képek szürke árnyalatterjedelme
A villanófény
A villanókészülékek felépítése és működése
(érintésvédelem!) Kulcsszám, rekeszérték számítás
Direkt és indirekt világítás villanóval
Kétlámpás vakus felvételek
A fényképek szárítása és tárolása
A mosás jelentősége Tükörfényezés
szárítógéppel
Szárítás szobahőmérsékleten segédeszközök nélkül (hagyományos, matt és RCKörtánc AMI
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papírok) A pozitív képek apróbb javításai (retusálás ecsettel)
Életképek
Spontán és megtervezett élethelyzetek, gyakran előforduló szituációk felvétele
A helyes nézőpont, képkivágás és a jellemző pillanat fontossága A bemozdulásos
életlenség tudatos alkalmazása
A kép főszereplőjének (főszereplőinek) kiemelése az élességi viszonyokkal
Képértékelés, zárókiállítás
A felvételek technikai tartalmi és esztétikai értékelése Közös zsűrizés
Válogatás közös kiállításra
Kiállítás rendezés, meghívók készítése (fotográfiai, szövegszerkesztési és
fénymásolási eljárások együttes alkalmazása)
Követelmény
Papírnagyítások önálló készítése és értékelése.
VIDEÓ
Tananyag
Forgatási terv
Az előzetesen elképzelt film jelenetfelosztása, helyszíneinek kiválasztása,
kameraállások és snittek hozzávetőleges megtervezése
A munka elosztása (szereplők, rendező, operatőr, kameraman, világosító, kellékesek)
Téma és változatok
Adott témára jelenet és minifilm-változatok készítése
Az időpont, a nézőpont, kameraállás, snitthosszúságok változásainak hatása a
felvételekre Egyperces rövidfilmek vágása a fenti jelenetsorokból, lehetőleg
humoros, szatirikus felfogásban (pl.: amiről a tanáraink nem tudnak)
Plánkapcsolások gyakorlása
Párbeszéd felvétele változó gépállásokkal
Szobabelsőben és a szabadban egyaránt játszódó jelenetek felvétele nézőpont és
gépállás változtatásokkal
A plánok egymáshoz kapcsolásának szabályai, az ún. vágóképek megkeresése
Kamerahasználat
Közelítés és nyitás zoom-objektívvel A mértéktartó zoom használat
Közelítő és nyitó felvételek vágási lehetőségei
A zoomolás és a kameramozgások lehetséges összekapcsolása
A mi iskolánk
Rövidfilm készítése az iskola életéről
Többszörös túlforgatás A legjellemzőbb
jelenetek kiválasztása
A snittek sorrendjének, ritmusának tudatos alkalmazása
A montázs döntő szerepe
Hangosítás
Felvételeink átvizsgálása a hang technikai, tartalmi és esztétikai minőségének
szempontjából
A zenei hanganyag kiválasztása
Az eredeti hang részbeni törlése
Utóhangosítás második hangsávra zenével és szöveggel
A tanultak alkalmazása, bemutatása
Filmjeink feliratozása, inzertezése, másolása
A muszter jelentősége
Videóbemutatók kisebb és nagyobb közönség előtt
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Követelmény
Néhány perces adott témájú film elkészítése csapatmunkában.
Továbbképző 7.
FOTÓ
Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Korunk gépe: a cserélhető objektíves, tükörreflexes
gép A különböző látószögű csereobjektívek és
alkalmazásuk A normál objektív szerepe
Kiemelés teleobjektívvel
A nagylátószögű objektívek szerepe (táj és városfotózás)
Az objektívek leképezéséből eredő hibák (pl.: perspektív torzulás)
Az expozíció
Az expozíció fogalma, szerepe, jelentősége
Megvilágítás-mérés kézi fénymérővel és a kamerába épített fénymérővel
(tárgymérés) A visszavert fény mérésének átlagolása
A szürke lap módszere
Laborgyakorlat
A filmelőhívás vegyszerei (figyelem, mérgezésveszély!)
Az előhívó-berendezések, eszközök használata teljes sötétségben
Filmhívás időtartamra, a percjelző óra használata
A film mosása, szárítása, tárolása
A filmek kiértékelése A fedettség
(feketedés mértéke) Az
expozíció egyenletessége Túl- és
alulhívás
Az élességi viszonyok előzetes ellenőrzése lupéval
Nagyítástechnika I.
Az exponáló óra működése
(érintésvédelem!) Az óra időértékhatárai
A leexponált papírkép szakaszos előhívása
Rávilágítás (beégetés) az előhívóban A
túlhívott képek gyengítése
Portréfényképezés A
portréobjektívek használata
Élességállítása modell szemére
Portrévilágítási változatok (egylámpás, kétlámpás és
háromlámpás) A derítés fontossága
Expozíció meghatározása a főfényre
Nagyítástechnika II.
Az előhívott portrénegatívok értékelése próbacsíkról
A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása
Nagyítás életnagyságban (30x40 cm-es papírra)
A portréképek hatása különböző fokozatú és felületű nagyítópapírokon
"Ilyen vagy!" címmel portrék fotografálása barátunkról, osztálytársunkról
A legjellegzetesebb, karakteres képek kiválasztása. A különböző arckifejezésű
(mimikájú)
fotókból sorozatok összeállítása
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Követelmény
Felvételi gyakorlatok tükörreflexes, csereobjektíves géppel, fekete-fehér film önálló
előhívása.
VIDEÓ
Tananyag
A forgatókönyv
A forgatókönyv felépítése, szerkezete A
forgatókönyv használata munka közben
Filmötlettől a forgatókönyvig
A jelenetek átcsoportosításának lehetőségei
Jelenetkihagyások (húzás) hatása a film tartalmára és kifejezőerejére
A videostúdió
Látogatás professzionális stúdióban
A felvételi eszközök, vágóasztalok, monitorok és számítógépek összehangolt munkája
A felvevő és rögzítő helyiség jelentősége A
munka megosztása (munkafázisok elkülönülése)
Számítógépes feliratozás
Montázsgyakorlatok
A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának összefüggései
Plán-kapcsolások
Riport
Élő beszélgetés lakókörnyezetünk ismert, jellegzetes személyiségével
Felvételek két kamerával
A gépállások és a plánok tudatos változtatása
A párbeszédfelvétel helyes módszerei
Montázstechnika
Vágás rekorderről rekorderre A
szinkronindítás alkalmazása Az
inzertezés
Rövidfilm készítés
Írjunk filmötletet
A legjobb ötlet kiválasztása
Az ötlet kibontakoztatása - forgatókönyv
Filmforgatás
A stáb összeállítása, munkamegosztás
Forgatás jelenetismétléssel
Jelenetváltozatok alkalmazása
Próbafelvételek azonnali ellenőrzése
Vágás (montírozás) A film
utómunkálatai Az eredeti
hang törlése
A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvétele
Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása
Filmbemutatók
Filmbemutatók szervezése
Körtánc AMI

286

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Követelmény
Forgatókönyvírás, filmes utómunkálatok gyakorlása.
Továbbképző 8.
FOTÓ
Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Az autófókuszos kamerák (aktív és passzív
autófókusz) Kameravázba illetve objektívbe épített
AF-érzékelők A cserélhető keresők és jelentőségük
Az expozíció
Expozíciós sorozatok (idő-rekesz értékpárok)
Az expozíciós változások hatásai a negatívon és a papírnagyításon
Különböző fényérzékeny anyagok expozíciós tűrése
A feketedési görbe (denzitás fogalma)
Megvilágítás-mérés
A beeső fény mérése (diffúzorral és objektíven keresztül, pauszpapír előtéten
keresztül) Fénymérés szabadban
Fénymérés műteremben (esetleg vakufénymérés is)
A kép árnyalatterjedelmének mérése, az expozíció megállapítása a középárnyalatra
(A. Adams zónarendszere)
Színes technika
A színes minilabor működése
A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása szűrőzéssel és a denzitás
változatásával
A fotóalbum alkalmazása, a színes fényképek helyes tárolása
Sportfotózás
A rövidebb és hosszabb gyújtótávolságú teleobjektívek
A rövid zársebesség jelentősége
Élességállítás (kézzel és autófókusszal)
Az akció követése, jellemző pillanatban való exponálás
Felvételi nyersanyag: a magas érzékenységű film
Képértékelés
Sportfelvételek előhívása, értékelése
A helyes képkivágás
Az életlenség okainak kiderítése
Részletnagyítások
Emberi alak fényképezése
Egész- és félalakos felvételek
Az alak elhelyezése a képmezőben
Az aranymetszés és alkalmazása alakos felvételeknél
A kép térbeli felosztása (előtér, középtér,
háttér) Az emberi alak lényeges részleteinek
kiemelése
Képi utómunkálatok
A retusálás. Az utólagos átkomponálás (a kész kép megvágása) Paszpartuzás,
keretezés. Pályázatra küldött képek feliratozása
Követelmény
A pontos megvilágítás-mérés gyakorlata és alkalmazása, tudatos komponálás.
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VIDEÓ
Tananyag
Montázsgyakorlatok
A jelenetek sorrendjének átrendezése
Jelenetsorok felvételi túlforgatással, utólagos rövidítés
Különleges nézőpontból készített jelenetsorok
Útifilm
Tudatos és spontán felvételek készítése (országjárás,
kirándulás) Különleges nézőpontok és szokatlan
kameraállások használata A film vágása (terjengősség
nélkül)
A tartalomhoz és a képi hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, felvétele
Stúdiófelvételek
Egyalakos személyfelvétel világítási módjai
Főfény, derítőfények és a díszítőfény
alkalmazása Háttérvetítés, háttérszínek
(drapériák)
Alak az előtérben, eltérő helyen forgatott jelenetek a háttérben (háttérillusztráció)
blue-box technikával (elektronikus montázsasztallal)
Egyenes közvetítés
Iskolai vagy a fiatalokat közvetlenül érdeklő téma vitájának direkt közvetítése több
kamerával, zárt láncon
A helyiség bevilágítása és bemikrofonozása
A fix kamerák helyének megválasztása
A rendező és az operatőrök kapcsolata elektronikus úton
Képváltások a különböző kamerák képeiből
montázsasztalon Plánok változtatása (operatőr átállása)
holtidőben
Utórendezés
Rögzített vitaanyag rendezett filmváltozatának elkészítése A felvett anyag lényeges
részleteinek kiválasztása
A technikai hibák kiszűrése
Feliratozás, névinzertek kiírása
Követelmény
Aktív részvétel helyszíni közvetítést végző stáb munkájában.
Továbbképző 9.
FOTÓ

Tananyag
Nagy- és síkfilmes kamerák A
cserélhető kazetta jelentősége
Perces gépek működése (Polaroid)
Felvételi segédeszközök
A fekete-fehér fényképezés felvételi szűrői (sárga, zöld,
polár) A színes fényképezés szűrői (UV, Skylight, polár)
A kép kontrasztjának csökkentése (lágyító és
ködelőtétek) A kép többszörözése prizmával
A színes fordítós film (diafilm)
A színes fordítós film színeinek keletkezése
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Napfény és műfény érzékenyítésű diafilmek
A pontos megvilágítás jelentősége (kicsi expozíciós
tűrés) Felvételek készítése színes fordítós filmre
Diakeretezés és vetítés
Az előhívatott diafilm első szortírozása (technikailag hibás, erősen alul- és
túlexponált felvételek kiválogatása)
A megmaradt felvételek keretezése
A diaképek vetítése automata diavetítővel. Az érintésvédelmi szabályok betartása
Hangosított diasorozat
A technikailag kifogástalan felvételek sorozatba
rendezése Magyarázó, értelmező szöveg felvétele
(hangfelvétel) A témához illő zene kiválasztása
A hanganyagok keverése (montírozása)
A hangosított sorozat vetítése
Nagyítástechnika
A képmódosítás lehetőségei a laborban
Képlágyítás optikai úton (DUTO, fekete harisnya)
Visszatartás kitakarással
Sötétítés ráexponálással
Beégetés fényecsettel
Képkompozíció
A kompozíciós rendek és sémák tudatos alkalmazása
Szimmetrikus, aszimmetrikus, átlós, kör-, háromszögű kompozíciók
Kompozíció a képzőművészetben
A fotóriport
A mobil felszerelés (készenléti táska, gépvázak, objektívek, filmek,
villanókészülék) Előzetes témaválasztás
Megtervezett és spontán riportfelvételek (városi ünnepély, kiállításmegnyitó,
sportesemény)
A megszokottól eltérő nézőpont szerepe
Követelmény
Fényképezés színes fordítós filmre, a kész fotók önálló értékelése, keretezése és
vetítése.
VIDEÓ
Tananyag
Montázsgyakorlatok a vágóasztalon
A vágóasztal, mint a filmkészítés egyik legfontosabb eszköze
Sima vágások.
Áttűnések. Képmegosztás. A blue-box
Trükkös felvételek
Rejtett és szubjektív kamerás felvételek
Képfordítás tükörelőtéttel
90°-os és 180°-os szögben elfordított kamerával készült felvételek
A számítógépes programok segítsége
Saját készítésű számítógépes programok alkalmazása a filmek montírozásához,
trükkökhöz, képi hatások fokozásához
Képforgatások, képtorzítások, színtorzítások, színátfordulás, a negatív kép
Kísérleti reklámfilm
Humoros reklámfilm kísérletek
A kép és a szöveg poénjainak egyeztetése
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Zenei téma megfilmesítése
Filmötlet és forgatókönyv írása adott zenei mű képi illusztrálására
A zenei hatások képi átírása (vizuális fantázia)
Absztrakt felvételek alkalmazásának
lehetőségei Vágás a zenei anyag ritmusához
illeszkedően
Videoklip forgatása
A zenei anyag kiválasztása (lehetőleg
rockzene) Forgatási ötletek, gegek
összegyűjtése A forgatókönyv elkészítése
Felvételezés többszörös forgatással
A klip végleges elkészítése vágással - a zenei ritmus előnye
Követelmény
Jelenetsorok rendezése, montírozása és utóhangosítása.
Továbbképző 10.
FOTÓ

Tananyag
Megvilágítás-mérés
A különböző megvilágítás-mérési módszerek kombinációja
A fényérték fogalma, a fényértékskála
Felvételek készítése alul- és túlexpozícióval (fél rekeszes különbségekkel) a
tökéletesen exponált kép elérésére. Csendéletek felvétele színes diára
Felvételtechnika
A mélységélesség fogalma
Beállítás hiperfokális távolságra
Csendéletek fényképezése nagy képélességű (alacsony érzékenységű) ff filmre
Labortechnika
Nagy részletvisszaadású, alacsony érzékenységű (finomszemcsés) film előhívása és
a felvételek előzetes kiértékelése
A legjobban sikerült csendéletváltozatok kiválasztása csíkmásolatról
Végleges nagyítások készítése 30x40 cm-es méretben, 2-2 példányban
Képszínezés, barnítás
A kész száraz fotó beáztatása
Halványítás. Előhívás barnára színező oldatban
Szárítás
Fotótörténet (esszé) fényképezése
Előzetes tervezés
Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél
Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel
A fotóesszé összeállítása
Csíkmásolat készítése
Jellegzetes felvételek kiválasztása
Végleges nagyítások elkészítése
A történet 5-6 jellegzetes képre való redukálása
A fotóművészet nagy alakjai
A fényképészet rövid előtörténete (technikai története)
Néhány nagy alkotó fotókon történő bemutatása (J. M. Cameron, Talbot, Hervé,
Adams, Mc. Cullin)
Magyarok a fotóművészetben (Moholy-Nagy, Brassai, Gyenes, Capa)
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Kiállítások és pályázatok
Válogatás igényes, nagyméretű képekből kiállításokra és korosztályos pályázatokra
Önálló előzsűrizés, közös végső zsűrizés (indoklással)
Követelmény
Hat képből álló fotótörténet készítése saját témaválasztással, a tanult technikák
tudatos, kreatív alkalmazásával.
VIDEÓ
Tananyag
Az egész évet a tudatos tervezés, a gondos, mindenre kiterjedő előkészítést követő
forgatási gyakorlatokra és a hasonlóan precíz utómunkálatok gyakorlására kell
fordítani!
Mindenki minden részfeladatot próbáljon ki
A csapatmunka fontossága,
Kísérletek szájszinkronos utóhangosításra
Legalább egy-két komplett, jó színvonalú 20-25 perces film elkészítése
Törekedni kell a közönség előtt való bemutatásra (iskola TV, helyi TV, országos TVtársaságok)
Esetenkénti vagy rendszeres részvétel diákvideós műsorokban
A tanultak népszerűsítése szűkebb és tágabb baráti körben a lényegesen jobb
minőségű házi videózás fejlesztése érdekében.
Követelmény
Aktív részvétel az egész éves tudatos tervezésben és munkában.
9.4. A fotó-videó művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- fotó-videómunka készítése 190 perc
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 tanulónak
a fotó-videóművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa
be a tanuló fotóvideótechnikai jártasságát, tudását.
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka
alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás,
amely lehet:
- fotogram,
- mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,
- egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,
- képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,
- storyboard készítése.
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 készített fotó-videóalkotás.
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Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy
képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet:
- tárgyfotó,
- környezetfotó,
- kockázással készült rövid tárgyanimáció,
- asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd.
3. A vizsga értékelése
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- labortechnikai eszközök és eljárások ismerete,
- a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos
használata,
- a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,
- a képkivágások képalakító eljárások ismerete,
- önállóság, eredetiség,
- dokumentáció.
A fotó-videó 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
Fotó-videó műhelygyakorlat - max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- fotó-videómunka készítése 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 10 perc
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 tanulónak
a fotó-videóművészet anyagairól, eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását, művészi
igényességét.
2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési munka
alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely
lehet:
- portrésorozat különböző megvilágításban,
- a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni
próbálkozás,
- ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal,
- reklámparódia.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy
képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet:
- portréfotó,
- reklámfotó,
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- mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó,
- kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet,
kétszereplős
jelenet
nyersanyagának
megszerkesztése
a
szereplők
szemszögéből.
2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,
- a fotózás és a videózás technikái, technológiái,
- a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a fényképezés és a mozgófilmkészítés története,
- a magyar fotóművészet jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- labortechnikai ismeretek,
- lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,
- a képi kontrasztok ismerete,
- képkivágások képalakító hatásának alkalmazása,
- kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,
- felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége,
- jelenetek képsorokra bontásának képessége,
- rövid, feszesen vágott technika alkalmazása.
3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.

10. FESTÉSZET TANSZAK
10.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
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Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

10.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek, Rajz-festés-mintázás, Műhelyelőkészítő, Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
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A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.
Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

2

2
4
4
4
4
4
4
4
10.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
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3. TANANYAG
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Festések kis és nagy méretben
Kis méretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű papírokon
Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazda felületek megfestése nagy méretű
papírokon
Játék festett papírokkal
Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok (szemléltetés pl..:
Matisse kollázsok) felhasználásával
A színes világ
Festésgyakorlatok, színkeverések
Az elsődleges és másodlagos kevert színek Színkeverési kísérletek papíron, palettán,
vízben
Az ecset és a papír
Az eszközök ismerete és használata Gyakorlatok festészeti eszközökre
Csíkhúzási versenyek
A tervezett kép
Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény,
megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben

ünnep,

táj,

kulturális

esemény)

A természet színei
Variációk a négy évszak színeire és zenéjére
Festési gyakorlatok természeti megfigyelések (szabadtéri séta, csendélet) nyomán
A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, színpreferencia egy-egy
hangulat érzékeltetésére (szemléltetés: Leonardo, Bruegel, impresszionisták...)
Színkompozíciók
A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása
Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire
Csoportos és egyéni feladatok temperával
Az ünnepek
A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés)
Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell...)
Kis színtér
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Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek...)
Csoportmunka a színek térépítő szerepére

3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fekete is szín
A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy)
A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése, árnyékok kialakítása
során
(szemléltetés: Boltansky, Kline, Hartung...)
A körvonal
A színek hangsúlyozása
A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével
Tárgyak árnyékának körvonalai és színei
Kivágott formák beépítése, térbe helyezése (szemléltetés: Schiele, Klimt, Gauguin...)
A festészet története I.
A barlangrajztól a középkorig
A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése
Anyagok, eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori művészetben
A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, alkalmazása
Vázlatok a szabadban
Akvarell és tusrajzok - színezett tusrajzok - a szabad térről
A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi, Ferenczy
K.)
A festett rajz
A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése
A két technika egymás mellett élése
A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát.
Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, színárnya-latokkal
dolgozni.
Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technika
sajátosságait.
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Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját
szavaival beszélni.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A sötéttől a fényig
Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető
Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok mesterséges
fényben (szemléltetés: Szikara T., Károlyi Zs....)
Ez én vagyok
A festett pasztell (szemléltetés: Rippl - Rónai, Nagy I....) jellemzői
Portré vagy önarckép készítése
A pasztell technika megismerése
A színek keverése
Egy kedves hely 1 szín szoba 1
Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, megépítése, berendezése - csoportmunkával
Illusztráció
Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (p1.: Toldi, dános
Vitéz)
Az illusztráció technikája - rajzsorozat, ecset, toll, gouache (szemléltetés:
Reich K., Chagall, Dali ...)
A rajz, ecset, tolt, gouache technikájának elsajátítása
A festészet története II.
A reneszánsztál a romantikáig
A festészeti eljárások, technikák megismerése
A falfestészet
Az illuzionizmus
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín
összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait.
Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Két arckép
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Zenére (p1.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, színes papírral,
pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben
Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine ...)
Kontrasztok
Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek készítése színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek alkalmazásával (szemléltetés: Itten, Klee,
Mondrian ...)
A festészet története III.
A realizmustól a posztimpresszionizmusig
Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról
A műteremfestészet és a plain-air
Reggeli a szabadban - avagy a majális
Szinyei-Merse képének "átfestése" beállítás után
Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése
A két mű összehasonlítása
Mostan színes tintákról álmodom
Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű)
megoldások - textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek ...)

Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a
színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál és
valőr színeket.
Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes kompozíció
tervezésére és kivitelezésére.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A secco és a mozaik
A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése
Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés
Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: bizánci mozaikok,
reneszánsz és manierista freskók, seccok ...)
A festészet története IV.
A XX. század a századelőtől Matisse haláláig
A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új útjai
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A "mestermű"
Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével
A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma és a
technika szabadon választott
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során
elsajátított ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív,
illusztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni. Ismerje a
freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit. Használja tudatosan a színtan
általa megismert fogalomköreit (keverések, színdinamika, kontraszthatások). Legyen
képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő időszakát, annak
jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel megfogalmazni
elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről.
Tudja és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és
hibáit.

TOVÁBBKÉPZŐ
7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A beállítás I.
Csendélet ill. portré beállítása a műteremben
Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése
A színek derítése
A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai
Vázlat és nagyméretű festmény készítése (szemléltetés: Caravaggio, Cezanne, Morandi,
Csernus T....)
A beállítás II.
A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal
Különböző művészeti stílusokkal (p1.: barokk, impresszionista,
szürrealista) stílusgyakorlatok

expresszionista,

A plakát
Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján
A színek hatása, a színek információsegítő szerepe
A fotó és a szín egymásra hatása
Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás (szemléltetés: lengyel, magyar plakátok,
festett plakátok, gigantposzterek...)
A színtan
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A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb Szinoidkészítés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid színeinek
alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az alkalmazott grafika
és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a tanulmányszerű portré és
csendélet valamint tájfestés néhány problémáját.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A figura
Interieurban elhelyezett figura megfestése
Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. (szemléltetés: Bonnard, F. Bacon, Ferenczy
K....)
A táj
Festés szabadban akvarellel, temperával
A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a helyszínen készített
saját fotók alapján (szemléltetés: Paál László, Mednyánszky, impresszionisták...)
Az olajfestés titka
Az olajfestés technikájának alapjai
A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése
A színes film
A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoz tatása
Színes fénykép, videó, számítógépes grafika készítése
A személyes szín-tér
Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein (kollázs,
montázs, manipulált fotó). Tudjon véleményt formálni a festészet tör ténetének
jelentős alkotásairól; különböző anyagokkal színes alkotásokat létre hozni, azokat
egyéniségének megfelelő tartalommal megtölteni. Legyen képes figura megfestésére
térben; tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben. Ismerje a fotó, a
film, a videó ill. a számítógép színalkotó és visszaadó szerepét; az olajfestés
technikájának alapjait.

9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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Stíluskalandok
Ismerkedés az újvad festészettel
Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése
A díszlet
Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése és
makettszerű kivitelezése
Az olajfestés
Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj- illetve temperavázlatokkal
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. század második
felének különböző stílusirányzatait, azok ismeretében önálló alkotásokat készíteni.
Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni.
Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Az emlékmás
Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér
megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet)
A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése
A portréfilm
Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási
módszereiről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában
Forgatókönyv, fotódokumentáció
A mestermű
Szabadon választott témában egy portfolióval dokumentált "mestermunka" készítése,
lehetőség szerint minél változatosabb festészeti technikai megoldásokkal
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és
elvégzésére, szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot felhasználva
térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására. Rendelkezzen
önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi mestereinek
munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett alkotásában
számot adni.
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10.4. FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A 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.
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:
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- 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.

A 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
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,
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- 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.
3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.

11. BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK
11.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
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- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
11.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.

kerámia,

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
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A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészítő

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2

2

Műhelygyakorlat

Összesen:

2

2

4

4

11.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.

RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
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Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Bevezető és összegző beszélgetések, értékelések Kirándulások
Színházlátogatás (nem csupán bábszínház lehet)
Kiállítás megtekintése
Bemutató foglalkozások (vendégek, szülők előtt)
Papírmunka
Papírhajtogatások
Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, ollóval kivágás, festés stb..) Hurkapálca
figurák elkészítése, megmozgatása
Álarcok, maszkok, csákók készítése
Zsinegen rángatható figurák készítése
Pálcára szerelt kis dobozok megjelenítése
Zacskóbábok (kézre, fejre húzhatók) készítése
Textilmunkák
Színes zoknik, harisnyák kitömése
Harisnyafigurák készítése (elkötéssel)
Rajzlapra ragasztás - virágok, házak, emberfigurák, állatkák Ajándékkészítés varrással kis tarsolyok, tolltartók, játéktárolók óriásbábok tömése
Vegyes anyagok
Plasztilin, gyurma, lisztgyurma formázása, pálcikára tűzése
Természeti anyagok, ágak, termések, levelek önálló alakítása, más anyagokkal együtt való felhasználása
Babaszoba készítése, berendezése
Az elkészített figurák valamilyen mese vagy vers szereplői legyenek, amelyeket játszanak
el, vagy táncoljanak el a tanulók éneklés kíséretével. Egy-egy elkészített munka tehát
több funkciót töltsön be, az elkészítés technikájának megtanulása mellett keljen életre,
jelenítsen meg jót vagy rosszat.

3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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Rögtönzött bábfigurák készítése varrás nélkül
ELMÉLET
A bábjáték műfaji sajátosságai - az átváltozás és jelzések
GYAKORLAT
Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok, lécek, ágak, fonalak). Textilanyagok
gyűjtése, mosása, vasalása, rendszerezése
Kedvenc mesehős, állatka vagy más figura kiválasztása és (a begyűjtött anyag
segítségével) elkészítése.
Igényesebb bábok készítése
ELMÉLET
Bábtörténeti ismeretek - betlehemes játék
GYAKORLAT
Ujjra vagy botra húzható kisméretű, ún. gyűszűbáb tervezése (p1.: betlehemes játék)
A fej kialakítása
A ruha elkészítése - húzott szoknya
A teljes báb elkészítése
Fakanál- vagy botbáb készítése
ELMÉLET
A báb karaktere, arányrendszere; a játéktér
GYAKORLAT
Fej karakterének kialakítása applikációval, fej és törzs arányának kialakítása
Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése (p1.: ragasztással), lábak, kezek,
testjelzések (farok, taréj) kialakítása
Meseválasztás, zeneválasztás (dalok)
A meséhez való figurák elkészítése
A bábok megmozgatása paraván nélkül majd paraván mögött. A mesefigurák
karakterének kialakítása hanggal, taglejtéssel. A paraván mögötti játéktér megismerése,
bejátszása Próbák, majd a mese eljátszása.
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Minimumkövetelmény
Ismerje az átváltozás lényegét.
Tudjon rögtönzött bábot, egyszerű fakanál bábot készíteni és az elkészített bábokat
karakteres jelzésekkel megtáncoltatni.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Díszletkészítés
ELMÉLET
A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború díszletek; a redukció
GYAKORLAT
Az előző évfolyamon kiválasztott meséhez teljes színpadkép tervezése, készítése
Síkdíszletek (ház, fa, domb, erdő, virágos rét, híd, patak ...) készítése Textildíszletek,
drapériák, függönyök
Féldomború díszletek, habanyagból, kasírozva
Díszletjelzések, redukció
Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve
ELMÉLET
A síkbáb fogalma, felépítése; bábtörténeti vonatkozás
GYAKORLAT
Kartonból kivágott fej, kéz, láb összeépítése a törzzsel (mozgatható módon)
A végtagok véletlenszerű mozgatása
A végtagok összerendezett mozgatása, mechanikus összeépítés (p1.: madzaggal,
gumirugóval, pálcával)
Ruházat elkészítése varrással, ragasztással
Árnybáb készítése
ELMÉLET
Bábtörténeti ismeretek - az árnybáb fogalma; a vetítés törvényszerűsége; játék a fénnyel
GYAKORLAT
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Mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a hozzá illő dalok, zenék kiválasztása (p1.:
a láncmesék, balladák) árnybábjátékhoz Bábok elkészítése (anyaga színes vagy festhető
merev műanyag fólia; a figurák ruházata festéssel készül, gazdagabb, igényesebb
grafikai eljárással) Díszletek elkészítése, színpadépítés
A mozgatási mechanizmus megismerése
Játék a vetítőgéppel - élesebb árny előállítással
Próbák. Előadás
Minimumkövetelmény
Ismerje a sík- és árnybáb jelentőségét a műfaj fejlődésén belül.
Tudjon a mesedarabhoz egyszerű színpadképet komponálni síkdíszletekkel és síkbábbal
(p1.: mezőn fa, ház elhelyezése, báb behozatala).
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Térbeli pálcásbáb - egyszerű wayang készítése
ELMÉLET
Bábtörténeti ismeretek - a wayang-báb; a plasztika; a mozgató bábszínész
munkája; a tér, a játéktér történetei
GYAKORLAT
A fej plasztikájának kialakítása fából faragva vagy botra kasírozva A kéz megformálása
olyan igénnyel, mint a fej
A fej és a kéz festése
A kosztüm elkészítése
A végtagok és a kosztüm összeszerkesztése, a mozgatható pálcikák rögzítése A
mozgatás, a játékba hozás megtanulása (javasolható bábok pl..: la, varázsló, sárkány,
madár)
Darabválasztás
ELMÉLET
A dramaturgia; a zene szerepe a mozgásnál; a bábkarakterek; a harmonikus
díszletezés
GYAKORLAT
Darabválasztás - javasolható valamilyen keleti mese vagy irodalmi mű, mert
a wayang báb keleti eredetű szerkezet
Zeneválasztás
Megfelelő bábok elkészítése a darabhoz. Díszletkészítés A mozgások kialakítása,
begyakorlása. Előadás
Minimumkövetelmény
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Ismerje a wayang-báb szerepét a bábtörténetben. Tudjon egyszerű pálcás állatfigurát
(pl.: ló) elkészíteni, megmozgatni (vágtat, megáll, megfordul...).

6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Egyszerű kesztyűs bábok készítése
ELMÉLET
A kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése (fej, kosztüm, jelzések) Az ember- és
állatfigurák jellemzői. Arányok
GYAKORLAT
Kesztyű szabása 3 ujjra és tenyérre (mindkét kézre alkalmazható) Szabásminta készítése
Gyűszűkészítés 1-2 ujjra
Fej kialakítása: textilből egyszerűen kitömve; szabásminta alapján megvarrva és kitömve; habanyagból kifaragva; kasírozva papírból. A gyűszű beerősítése a
fejbe
A fej jelzéseinek felhelyezése: applikálva, festve, rávarrva A kézfejek, lábfejek
kialakítása, felerősítése
A kosztüm szabásmintájának elkészítése
A kosztüm megvarrása és felerősítése
A figura összeszerelése, mozgékonyságának ellenőrzése
Darabválasztás
ELMÉLET
A darab jellemző szereplőinek karakterének megfogalmazása: arányok, viszonyok, nevezetes tulajdonságok kiemelésével
GYAKORLAT
Bábtervek elkészítése rajzlapon applikálással Kosztümterveknél a kiválasztott anyag
applikálása
Az applikált terveknél különböző arányviszonyok kipróbálása
Bábmozgatás
ELMÉLET
A bábszínész munkája, speciális sajátosságai az "élő" színészi munkához képest
GYAKORLAT
Mozgatási gyakorlatok csupasz kézzel (a kézfej a báb egész teste; a csukló a derék, a
könyökkel érzékeli a "talajt"; az ujjpercek a nyak mozgását imitálják; a bábjárása,
meghajlása, gesztikulációi, eszközhasználata) Az elkészített báb kézre húzása,
mozgásgyakorlat bábbal A választott darab színpadra állítása
Próbák. Előadás
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Minimumkövetelmény
Tudjon készíteni kesztyűsbábot (kesztyű szabása, gyűszű készítése, felöltöz(etése} saját
kezére.
Érzékelje a báb szerkezetét. Tudja a bábot mozgatni.

TOVÁBBKÉPZŐ
7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Kézi bábok
ELMÉLET
A gyűszű szerepe, kesztyű szabása; a klasszikus bábfejek megismerése (p1.: Vitéz
László)
A vásári bábjáték lényege, szerepe, megjelenése a különböző nemzeteknél; a bábjáték
személyiségformáló szerepe, a műelemzés
GYAKORLAT
Különböző benyúlási módok (egyujjas gyűszű; kétujjas gyűszű; az ujjak
meghosszabbítása; a kesztyű bő zsákká, drapériává bővítése; ököl használata; a fejbe
való benyúlás - szájmozgatás, mimika; két kézzel való benyúlás; egy bábnak több
személy által való mozgatása) megismerése
Olyan bábok, amelyek a kéz bebújtatásával "kelnek életre"
A felsorolt szerkezetek megkonstruálása, kipróbálása, szabásminták szerkesztése.
Igényes fejek készítése: klasszikus kasírozás papírból; fafaragás...
Kézfejek, lábfejek készítése: textilből, kitöméssel, kasírozással, fafaragással általában a fejjel megegyező technikával.
Kosztümök készítése jelzésekkel, díszítésekkel.
Kiválasztott irodalmi vagy zenei műhöz bábok, díszletek tervezése, azok művészi
összehangolása. Próbák. Előadás.
Minimumkövetelmény
Tudjon kézi bábot készíteni. Tudjon egyszerre két bábot mozgatni.
Tudjon eljátszani egy etűdöt, kisebb jelenetet szövegmondással (kétféle karakter
hanggal).

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 ára), összesen 72 óra
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Pálcás bábok - mívesebb wayang tervezése
ELMÉLET
A wayang báb eredete, felhasználási lehetőségei
A balladai sűrítés - a mozgásredukció
A mintázás, a szerkezet, a bábu képzőművészeti megfogalmazása
GYAKORLAT
Bábtervek készítése wayang bábhoz {hős, misztikus alak, fenséges mozgású király,
balladai alak)
A fej és a test mintázása agyagba, gipszbe
Egy karakterhez több részletterv készítése
Ruhatervek készítése
Különböző anyagok kipróbálása, festése, batikolása
Szerkezet-vázlat készítése.
A mozgatás megtervezése
Festésminták készítése rajzlapon, gipszterven
Wayang-figura elkészítése
ELMÉLET
A gapid, a fafaragás; a bábu festése
A zene szerepe, kiválasztása A bábu hangja és beszéde
GYAKORLAT
A
A
A
A
A

bábu kifaragása finom faragással fából vagy habanyagból
fej, a törzs, a mellkas, az ízelt végtagok kialakítása.
gapit elkészítése.
bábu összeszerelése
pálcák, zsinórok felszerelése, a gapit beszerelése
Festés, applikálás
A bábu felöltöztetése, a takaratlan vagy ruházattal takart pálcák megszerkesztése
Alkalmas irodalmi vagy zenei mű kiválasztása, dramatizálása
A bábuk elkészítése
Próbák. Előadás
Minimumkövetelmény
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Tudjon pálcás bábot megfelelő szerkezettel elkészíteni.
Tudja mozgatni, egy egyszerű szöveg kíséretében (p1.: konferálás, kis versike, tánc).
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Marionett báb készítése, mozgatása
ELMÉLET
Az emberi test mozgása, arányai; a test "szerkezete"; a redukált mozgás - redukció; a
karakteres mozgás - a karakter
GYAKORLAT
Az emberi test felépítésének tanulmányozása: arányok, mozgás
A mozgáspontok vizsgálata.
A báb mozgatásához a legszükségesebb ízesülési pontok kijelölése
Redukált mozgás - ízületi pontok összevonása (p1.: botra merevített törzs, mozgó
végtagokkal)
Karakteres mozgás megtervezése (különböző karakterek)
A forgópontok szerkezetének megtervezése: bőrözéssel, kötélkapcsolódással...
Mozgató kereszt elkészítése, a mozgatandó részek felzsinórozásának megtervezése
Egy választott figura elkészítése marionett technikára
A szükséges mozgásokhoz a megfelelő ízesülési pontok kiválasztása; a
plasztika (fej, törzs, végtagok) elkészítése és az ízesülések kialakítása; a
mozgatókereszt elkészítése, felzsinórozása; a bábbal való kapcsolódásának elkészítése; a
báb felöltöztetése; anyagkiválasztás (p1.: a mozgó részekre jóesésű vagy lenge anyag)
A kész báb mozgatásának begyakorlása, az összes lehetőségek kiaknázása, a mozgás
közben tapasztaltak, felfedezések megfigyelése
Bábtáncoltatás zenére
Minimumkövetelmény
Tudjon egyszerű marionett figurát elkészíteni. Tudja mozgatni (p1.: bábtáncoltatás
zenére).

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Színpadi animációs játékok
ELMÉLET
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A bábjáték pszichológiája, dramaturgiai problémák; a magyar bábtörténet; az animáció
lényege
GYAKORLAT
Színpadi játéktér kialakítása. Bevilágítás szerepe, hatása, módjai "Fekete-színház"-ra
tervezett játék
Zenére játéktervezés, megoldás
Tárgyjáték tervezése
A tér
ELMÉLET
A tér szerepe, bejátszási lehetősége; mozgás igen nagy és igen kicsi térben; takarás
nélküli játék megtervezése; a rendező munkája
GYAKORLAT
Nagy tér (p1.: paraván nélküli színpad, udvar, utca) bejátszása
Óriásbábok tervezése, készítése, mozgatása.
Csoportos együttmozgatás (p1.: egy hétfejű sárkány, kígyó, óriás)
Egész alakra húzható bábmaszk készítése, mozgás benne

óriásbábokkal

Kiszebábok, busófejek tervezése, készítése népi játékokhoz
Egyszemélyes kisterű bábjátszás
Hordozható, egyszemélyes paraván tervezése, készítése
Miniatűr bábok készítése, mozgatása
Az emberi kéz, mint báb
A mozdulatok jelentésrendszerének felfedezése, színpadképessé tétele (különböző színű,
formájú kesztyűk, fényhatások, zene)
Minimumkövetelmény
Tudjon önállóan egyszerű rendezési feladatot megoldani: térrendezés, díszletek, világítás,
bábok megválasztása, megfelelő instrukciók adása.
11.3. A BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
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Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő bábtervező, bábkészítő
képességét, a bábkészítés, bábjátszás műfaji sajátosságairól, a bábművészet
szintetizáló hatásáról megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló bábkészítésben megszerzett ismeretét, jártasságát.
A bábkészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval együtt benyújtott kész bábok.
A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza a 2-3
szereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a színpad- és díszletterveket, a
szereplők formájának, karakterének terveit, a ruhaterveket, a bábok és a kosztümök
szabásmintáját, a szabadon választott bábtechnikával készülő bábok szerkezeti
vázlatát, szerelési rajzát.
A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb lehet:
- pálcás,
- wayang,
- gyűszű- vagy kesztyűs báb.
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 önálló rajzi-tervezési munka alapján
elkészített díszlet és báb.
A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiájára elkészített
színpadképterv eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az általa
tervezett műhelyvázlat alapján készít.
A báb többek között lehet:
- rögtönzött báb,
- árnybáb.
3. A vizsga értékelése
A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- dramaturgiai készség,
- látványtervező készség,
- karaktermegjelenítő képesség,
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- manuális és konstruáló készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- bábkészítési alapismeret,
- bábjátszási alapismeret,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A BÁBKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
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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
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
- etűd bemutatása max. 2 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező,
kifejezőkészségét, a bábkészítés anyagairól, azok felhasználási lehetőségeiről, a
bábkészítés munkafolyamatairól, a játéktér lehetőségeiről, a dramaturgia szabályairól,
az animáció lényegéről, a bábjátszás műfaji sajátosságairól, hagyományairól
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló báb- és
animációs játékkészítésben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását,
művészi igényességét.
2.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval, szakmai indoklással együtt
benyújtott báb- vagy animációs játékra alkalmas tárgycsoport.
A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza a
többszereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a háttérelemek terveit, a
szereplők és játékelemek formájának terveit, bábok esetében a bábfigurák
karakterének terveit, a ruhaterveket, a bábok és a kosztümök szabásmintáját, a
szabadon választott bábtechnikával készülő szereplők szerkezeti vázlatát, szerelési
rajzát.
A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb többek között lehet:
- kézi báb,
- wayang báb,
- marionett báb.
A tervezési munka alapján megvalósított animációs játék többek között lehet:
- tárgyjáték.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önálló rajzi-tervezési munka alapján
elkészített díszlet és szerepjátszásra alkalmas báb.
A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiára elkészített színpadképterv
eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az általa tervezett
műhelyvázlat alapján készít.
A színes tervvázlat alapján elkészített báb többek között lehet három ujjra és
tenyérre, gyűszűvel, fejjel, végtagokkal kialakított kosztümös kesztyűsbáb.
2.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a bábjátszás története,
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- a bábművészet szintetizáló képessége az irodalom, képzőművészet, zene- és
mozgásművészet között,
- a bábok típusai,
- a bábkészítés anyagai,
- a játéktér lehetőségei,
- a dramaturgia alapvető szabályai,
- az animáció lényege,
- a bábkészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
A szóbeli vizsga emellett tartalmazza a dramaturgiába illő egyszerű etűd
bemutatását az elkészített bábbal.
3. A vizsga értékelése
3.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- dramaturgiai készség,
- látványtervező készség,
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, modellező készség,
- karaktermegjelenítő készség,
- formaalkotó és kifejezőkészség,
- a terv egyedisége,
- konstruáló készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- bábkészítési alapismeret, jártasság,
- a dramaturgiának megfelelő bábtípus, karakter alkalmazása,
- a báb mozgathatósága,
- a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
3.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- bábjátszási ismeret, a báb és a bábmozgatás összhangja,
- kommunikációs készség.

12. BŐRMŰVES TANSZAK
12.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
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- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
12.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
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A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

2

2
4
4
4
4
4
4
4
12.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
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Ismerkedés a környezettel
A környezet anyagainak megfigyelése. Természetes
Élményszerzés tanulmányi sétákon
A látottak ábrázolása rajzi feladatokban

és

mesterséges

anyagok.

Ismerkedés a tárgyi környezettel
A tárgyak anyagának, formájának, funkciójának megfigyelése. Csoportosítás a különböző
szempontok alapján
Szemléltetés a tárgyakhoz kapcsolódó irodalmi, képzőművészeti, zenei anyagokkal
A tárgy és a használó ember kapcsolatának rajzi ábrázolása, tárgyak modellezése,
egyszerűbb papírhajtogatási feladatok
A bőr felhasználása
Ismerkedés a bőrrel, mint anyaggal
Tapasztalatszerzés megfigyelés útján, több érzékszerven keresztül - látás, tapintás,
szaglás.
A környezet bőrből készült tárgyainak megfigyelése
Forma- és színtanulmányok bőrtárgyakról
Egyszerű tárgyak modellezése, készítése
Technikák kipróbálása helyettesítő anyagokkal - egyszerű fonás- és öltéstechnikák,
fűzések kipróbálása
Ismerkedés a bőrműves mesterségekkel
Mesterségek kialakulása a bőr alkalmazási területei szerint
Élmény- és ismeretszerzés tanulmányi utakon - látogatás bőrműves műhelyben,
múzeumban
A látottak feldolgozása kép- és tárgyalkotásban
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Az ember tárgykészítő tevékenységének kialakulása, szerepe
Ismerkedés az anyagokkal - természetes (ásványi, növényi és állati eredetű) és
mesterséges anyagok
A tárgykészítés területei, a népi kultúra tárgyi világa
A tartalom és a forma kapcsolata a tárgyakon
A díszítés forrásai, mintaképzés módjai; ábrázolási módok; igények megfogalmazása a
tárgykészítés kiindulásaként
GYAKORLAT

Körtánc AMI

322

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Pontos mérés, riccelés, biegelés, hajtogatás, ollóval vágás; mintamásolás, nyomtatás
egyszerű eszközökkel; egyszerű kézi varrások; batikolás papíron, textilen;
fonások színes fonalakkal, zsinórokkal
A felhasznált anyagok tulajdonságainak megfigyelése, az alkalmazott eszközök ismerete,
helyes használata
Motívumgyűjtés, díszítménytervezés - elsősorban növényi motívumokhoz kapcsolódóan
FELADATOK
A környezet anyagai
A természeti és a mesterséges környezet anyagainak megfigyelése, az anyagok
tulajdonságai, alakíthatóságuk, felhasználhatóságuk A papír - a papír tulajdonságai
Papírhajtogatások (origami), melyek során megtanulják az ollóval való pon tos
vágást, a mérések, hajtogatások precíz végrehajtását, egy munkafolyamat nyomon
követését
A tárgyak szerepe
Az ember tárgyalkotó tevékenysége, a tárgyak fajtái, szerepük a mindennapi életben
Kartondobozok készítése, díszítése különféle technikákkal Díszítmények tervezése,
kivitelezése
Keményebb anyagok darabolása, élek képzése, térbeli formák szerkesztésének megismerése
A textíliák
A textilanyagok általános jellemzői
Batikolás papíron, textilen
A rezerválás különféle módjai, az anyagok eltérő tulajdonságainak figyelembevételével
A mintaképzés módjai, motívumgyűjtés, tervezés
Fonástechnikák
Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal, páros és páratlan
ágszámmal, lapos és gömbölyű kivitelben
A varrás alapjai
A varrás szerepe, eszközei
A különféle összeerősítő és díszítő öltések megtanulása, gyakorlása
gyűszűhasználattal
Mintakendő készítése
A tartalom és a forma összhangja
Tartalom és a forma összefüggéseinek megfigyelése, a tapasztalatok alkalmazása a tárgyalkotás során
A tanult technikák kombinálásával egyszerű használati tárgyak készítése
Minimumkövetelmény
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A tanuló ismerje az anyagok csoportjait, a tárgykészítés területeit. Legyen képes
pontosan mérni, ollóval pontosan vágni.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A darabolás fajtái szerszámai; papírok, kartonok, bőrök tulajdonságai; ragasztási módok,
ragasztók fajtái; különböző betűtípusok; mintagyűjtés, mintaképzés módszerei
A funkció - forma - díszítés harmóniája, a funkciónak megfelelő anyag-, méretés
technikaválasztás megfigyelése
Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom (utalás a tulajdonos személyére, alkalomra...).
Közösséghez tartozás kifejezése tárgyakon keresztül Hétköznapi és ünnepi használat,
használati és ajándéktárgyak
GYAKORLAT
Vágás késsel, snitzerrel; ragasztás pontszerűen, hólosan, teljes felületen; szíjhasítás,
metszéses díszítés (metszőkés használata)
Tárgyelemzések megismert szempontok alapján
Törekvés a funkció-forma-díszítés összhangjának megteremtésére a tárgyalkotásban
Mintagyűjtés - elsősorban a figurális motívumok köréből
FELADATOK
A tárgykészítés szempontjai
Funkció-forma-díszítés egysége a tárgyakon
Dísz-csomagolópapír, levélpapír, boríték készítése, monogram tervezése. Mintagyűjtés,
mintaképzés módszerei. Különböző betűtípusok rajzolása
Papírmunkák
Papírdosszié, tároló- és díszdobozok készítése. Különféle díszítési módok alkalmazása.
Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése papíranyagoknál
Ismerkedés a bőrrel
Ismerkedés a bőrrel - a bőr tulajdonságainak megfigyelése, felhasználási lehetőségeinek
keresése a környezetben
Két-, három- és többágú lapos és gömbölyű fonások bőrszíjakkal
A szíjhasítás módszerének megismerése. A fonáshoz alkalmas bőranyagok
tulajdonságainak vizsgálata
A bőrmetszés technikája
Metszéses díszítések natúr marhabőrhulladékon. Szabás bőrvágó késsel vágólapon.
Motívumgyűjtés
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A minta felrajzolása a nedves bőrre, bemetszése metszőkéssel, a vonalak kiszélesítése
a rajzolatnak megfelelő mértékben
Perzselés, esetleg festés, pácolás. Szélezés kétélű vassal
Jelentéstartalom a tárgyakon
A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom
Használati és ajándéktárgyak jellemzői, esztétikumuk
Különféle apró tárgyak készítése a tanult technikák alkalmazásával Önálló forma- és
díszítménytervezés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a funkció-forma-díszítés harmóniáját.
Legyen képes snitzerrel vágni.
Tudja használni a metszőkést.
Ismerje és alkalmazza a ragasztási módokat.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Ábrázolási módok, szerkezeti és nézetrajzok készítése
A mintakészítés alapjai
Rátétes díszítmények mintakincse, motívum- és mintagyűjtés
A népművészet motívumrendszerének bemutatása - a motívumok csoportjai: geometrikus
és természetes motívumok
Szokások, hiedelmek a motívumokhoz kapcsolódóan
Stilizált és naturális megjelenítések
A kompozíció alakításának hagyományai, szabályai
A népművészet jellemző színvilága
GYAKORLAT
Hagyományos tárgyak motívumvilágának megfigyelése, elemzése
A tárgyalkotás során törekvés a tárgy funkciójához igazodó tudatos motívum
választásra, a felülethez alkalmazkodó kompozícióalakítás Szabás ollóval, esetleg késsel
Kézivarrások, hímző öltések, rátétes díszítések, batikolás bőrre, poncolás, lyukasztás,
égetés, szélezés
FELADATOK
A népművészet motívumrendszere
A népművészet motívumrendszerének megismerése. A motívumok fajtái, valamint jelző
értékük. Rátétes díszítések filcre, vékony irhabőrre; motívum- és mintagyűjtés. másolás,
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szabásollóval, esetleg késsel; hímző öltések fonallal: egyszerű tokok, erszények
készítése rátétes díszítéssel, kézivarzással összeállítva
Díszítőtechnikák
Mintaelemek és átírásuk - stilizált és naturális ábrázolás. A kompozícióépítés lehetőségei
Poncolással, lyukasztással, égetéssel, szélezéssel, batikolással díszített tárgyak
készítése. A tanult technikák alkalmazása, kombinálása, az anyaghoz illő díszítési mód
tervezése, kikísérletezése
Tárgyelemzések
Tárgyelemzések a megismert szempontok alapján, a tapasztalatok felhasználása a
tárgyalkotásban
A készítendő tárgyak vázlata, szerkezeti rajza, nézetrajzai, mintaszerkesztés, vágás
összefüggései, technikái
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes ollóval, késsel szabni, tűző- és hímző öltéssel varrni, a
készítendő tárgyakat ábrázolni.
Ismerje a hagyományos motívumrendszer alapvető jellemzőit, a kompozíció-építés
fontosabb elveit.

6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése szakmatörténeti példák alapján
Bőranyagok használati és alakítási tulajdonságai, hő, nedvesség, vegyi anyagok,
festékek, pácok hatására
Bőrfestékek - vegyi és természetes alapú festékek
Népi természetismeret - természetes alapú festékek (p1.: festőnövények használata)
Kiegészítő anyagok (pácok) szerepe, a festés munkafolyamata
GYAKORLAT
Bőrfestés - lehetőség szerint növényi festékkel is. Színárnyalatok létrehozása A bőr
alapszínének
megváltoztatása,
mintaképzés
festéssel.
Fűzőszálak
festése
A
bördomborítás különböző módszereinek megismerése
Lyukasztás, fűzés bőrszíjjal varrópadon
FELADATOK
A tervezés alapjai
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Az eddig tanult műveletek alkalmazása különböző használati tárgyak készítésénél. Kiadott
témának megfelelő önálló tervezés
A bórdomborítás technikái
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése. Díszítmények tervezése,
a domborító anyag előkészítése. A bőr áztatása, formálhatóvá tétele. A
domborítás kivitelezése, rögzítése
A bőrfestés
A bőrfestékek alkalmazásának területei, története, funkciója, tárgyi emlékei
Könyvborító készítése a tanult technikák felhasználásával, fűzéses összeerősítés
lyukasztással, fűzés varrópadon
Festőnövények
A festékek fajtái. A festőnövények alkalmazása - népi természetismeret A festés
munkafolyamatának megismerése
"Gyöngyfűzés" bőrből, festett, köralakban kivágott bőrlapocskák felhasználásával. A
bőrlapok hő hatására veszik fel félgömb alakjukat. Ritmusok, színek alkalmazása

A szerkesztés
A készítendő tárgyak
szerkesztése, vágása

vázlata,

szerkezeti

rajza,

nézetrajzai,

minta

Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a bőrdomborítás különböző módjait, a bőrfestés lehetőségeit, a
festékek csoportjait, a festés munkafolyamatának alapjait. Legyen képes varrópadon
szíjakkal összefűzni alkatrészeket.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A varrógép szerkezete, működési elve, munkavédelmi szabályok
A népi bőrművesség tárgyanyagának, formakincsének, díszítési módjainak
megismerése
A pásztorművészet megismerése. A pásztortársadalom, a pásztorok sajátos, archaikus
kultúrája. A pásztorművészet jellemző tárgyai, forma- és motívumkincse
A pásztorok bőrkikészítési eljárása
Önellátás, házi munka szerepe a népéletben
A szíjgyártók munkája
GYAKORLAT
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A varrógép használata, karbantartása
Különböző díszítési, összeerősítési technikák gyakorlása
A pásztorművészet jellegzetességeinek megjelenítése a
pásztorkészség készítése. Sallangok, pillangók
Néhány egyszerű szíjgyártó technika megismerése

tárgyalkotásban

-

p1.:

FELADATOK
Ismerkedés a varrógéppel
Ismerkedés
a
varrógéppel:
szerkezete,
munkavégző
szervei,
működtetése,
karbantartása. Munkavédelmi szabályok megismerése. Gyakorlás foltmunkák készítésével
A bőrvarrógép
Bőrök varrása. Bőrvarrógép és a textilgép különbségei, a munkavégzés eltérései. Varrás
gyakorlása hulladék bőrök táblásításával
Tárgykészítés gépi varrással
Egyszerű bőrtárgyak készítése különböző díszítési, összeerősítési technikákkal. A tanult
technikák önálló alkalmazása
A pásztorművészet megismerése
A népi bőrművesség - ezen belül a pásztorművészet - tárgyanyagának, készítési
módjának, formakincsének díszítésének megismerése. Az önellátás szerepe. Kutatás
könyvtárban. Saját tűzet készítése gyűjtéssel. Pásztorművészet bőrtárgyainak készítése
A szíjgyártók munkája
A népi bőrművesség - a szíjgyártók ínunkája, tárgyaik, díszítőrendszerük. Egyszerűbb
szíjgyártó technikák elsajátítása
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás, formák, funkciók, használat,
különbségeinek megfigyelése, dokumentálása
Minimumkövetelmény

készítési

módok,

tájegységek

A tanuló legyen képes a varrógépet kezelni, karbantartani, a varrásnál bizto san irányt tartani, formát követni.
Ismerje a népi bőrművességen belül a pásztorművészet és a szíjgyártás formakincsét,
díszítményeit.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
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Szakmatörténet - bőrmunkák az ókorban, középkorban, újkorban. Kézművesség és
tömegtermelés
Viselettörténet
Háziipar, kézműves mesterség jellemzői. Céhek, céhszervezetek létrejötte, szerepük
A bőrműves mesterségek szakosodása, bőrkikészítő és bőrfeldolgozó mesterségek - tímár,
varga, csizmadia...
A csersavas bőrkikészítés
A szűcsmesterség. A szűcsök díszítő technikái és motívumkincse, színvilága Minták
készítése másolással, szerkesztéssel
GYAKORLAT
Szabás félholdkéssel, varrás varrópadon árral, két tűvel
Csont és fa megmunkálása
A szűcsornamentika alkalmazása a tárgyalkotásban
Kivágásos (szimmetrikus) és különálló darabokból összeállított motívumok, kompozíciók
A rátétbőrök festése, rátétvarrás
A szűcshímzés elsajátítása
FELADATOK
Bőrműves mesterségek története
Háziipar, kézműves mesterség. Bőrös mesterségek kialakulása, szakosodása, története,
tárgyi emlékeinek, hagyományainak megismerése. A bőrkikészítés lehetőségei
Szakmatörténeti gyűjtés, dokumentálás
A lábbeliviselet megismerése
Lábbeliviseletek történetének tanulmányozása a nép és a nemesség körében.
Gyűjtés, dokumentálás. Bocskor, vagy saru készítése hagyományos minta alapján, saját
méretre
Kesztyűtörténet
Kesztyűviselet történetének tanulmányozása, gyűjtés, dokumentálás. Saját részre
kesztyű készítése irhából, vagy vékony kesztyűbőrből
Erszények és tarsolyok
Erszények és tarsolyok a viselettörténetben. Anyaggyűjtés, dokumentálás. Erszény,
tarsoly készítése a tanulmányok alapján
Varrás, fűzés varrópadon árral, két tűvel. Csont és fa záró elemek, díszek készítése
A szűcsmesterség megismerése
A szűcsmesterség megismerése - a készített tárgyak köre. Rátétes és hímzett
díszítésmód alkalmazása kisebb tárgyakon
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás, az előző témákhoz tartozó tárgyanyag megfigyelése, dokumentálása
Körtánc AMI

329

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes varrópadon varrni, meglevő mintákat saját céljaira átalakítani.
Ismerje a viselettörténet alakulásának fontosabb jellemzőit, különös tekintettel a bőrös
vonatkozású öltözet-kiegészítőkre, valamint a bőrműves mesterségeket és főbb
jellemzőiket.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Viselettörténeti anyaggyűjtés különös tekintettel az öltözet-kiegészítőkre A korabeli
életmód, technika, művészet, társadalom tanulmányozása Ismerkedés a népviselettel.
A viselet vizsgálati szempontjai A női és férfi viselet elemei, öltözet-kiegészítők
Jelentéstartalom kifejeződése a viseleten keresztül. A viselet és az azt hordó ember
harmóniája
GYAKORLAT
Viselettörténeti öltözékű babák tervezése, kivitelezése
Népi ihletésű öltözet-kiegészítők készítése - pl.: szironydíszű öv, ékszerek
FELADATOK
A nemesi viselet alakulása
Viselettörténeti anyaggyűjtés - a nemesi viselet; az öltözékek mellett a korabeli
társdalom, életmód, technika, művészetek tanulmányozása, dokumentálása
A népviselet megismerése
A népviselet megismerése. A népviselet elemei, alakulása, jelentéstartalma. A
népviselethez kapcsolódó bőr öltözet-kiegészítők tervezése, kivitelezése (p1.: öv,
ékszerek)
Viselettörténeti babák készítése
Viselettörténeti babák tervezése, készítése a tanult technikák felhasználásával
csoportmunkában a nemesi és a népi viselet köréből egyaránt. A témaki osztás
úgy történjen, hagy átfogja a történelmi korszakokat. Így elérhető, hogy a csoportok
egyenként bemutatva munkájukat, beszámolva tanulmányaikról, mindenki számára
átfogó kép alakuljon ki a korok viseleteiről.
Múzeumlátogatás
A viselettörténeti tanulmányokat egészítse ki a témához kapcsolódó múzeumok
látogatása. A látottakat dokumentálni kell
Minimumkövetelmény
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A tanuló ismerje a viselettörténet korszakait, a népviselet mibenlétét, elemzési
szempontjait, a viselet bőrműves tartozékait Legyen képes a tanult technikák önálló
alkalmazására.

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tervezés alapjai, folyamata, igények megfogalmazása
Anyaggyűjtés, variációk készítése, a kész munkák elemzése
Más kultúrák (p1.: törzsi kultúrák) bőrmunkáinak tanulmányozása. Irányított
gyűjtőmunkák végzése
A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a múlt értékeinek
jelentősége a modern világban
A bőrdíszművesség megismerése, összehasonlítása a bőrművességgel
A népi iparművészet kialakulása, a hagyományőrzés támogatása (pl.:
népművészet ifjú mester, népi iparművész címek)
A bőrműves műhelymunka elméleti anyagának rendszerezése
GYAKORLAT
Makett, modell készítése a tanult technikák önálló alkalmazásával
Más kultúrák bőrmunkáinak felelevenítése a tárgyalkotásban (pl.: színvilág-,
technika-, motívumátvétellel)
A modern környezetbe illeszkedő tárgyak létrehozása (pl.: lakáskultúrába, viseletbe)
A megszokottól eltérő felhasználási módok kitalálása, kipróbálása
A bőrműves műhelymunka gyakorlati anyagának rendszerezése (anyag-, eszközismeret, tervezés, összeállítási és díszítési módok ...)
FELADATOK
Az önálló munkavégzés fázisai
A tervezés alapjai, folyamata - tervezés forrásai, igények megfogalmazása,
anyaggyűjtés, variációk készítése. Az igényeknek, meglevő anyagnak, technikának
megfelelő kiválasztás, kidolgozás, makett-, ill. modellkészítés, az elkészült munka
elemzése, esetleg javítása
Más kultúrák megismerése
A sajátunktól eltérő kultúrák tanulmányozása különös tekintettel a bőrműves
vonatkozásokra. Anyaggyűjtés, dokumentálás. Az új ismeretek felhasználása a
Körtánc AMI

331

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

tárgyalkotásban
A hagyományok továbbéltetése
A népi iparművészet létrejötte, a hagyományok szerepe a mai tárgyi környe zetben.
Önálló, komplex tervezési feladatok, a mai igényeknek megfelelő, használható, esetleg a
hagyományokat feldolgozó tárgyak létrehozása a tanult technikák önálló alkalmazásával
Rendszerezés
A bőrműves munkáról tanultak áttekintése, rendszerezése: anyag- és eszközismeret, a
készíthető tárgyak köre, a tervezés, kivitelezés és a díszítés meghatározó tényezői, a
tárgyak esztétikuma, munka- és balesetvédelem
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a sajátjától eltérő kultúrák létét, a hagyományok átültetésének
lehetőségét a mai tárgykultúrába.
Legyen képes a tanult technikák önálló alkalmazására.
Tudja rendszerbe foglalni a bőrműves munkáról szerzett elméleti és gyakorlati
ismereteit.

12.4. A BŐRMŰVES TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Bőrműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a
bőrművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló bőrművességben
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.
A bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész bőrműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján, szabadon választott díszítési és összeállítási technikával (metszéssel,
festéssel, lyukasztással, poncolással, domborítással, rátéttel, díszítővarrással,
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hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, posztóval vagy filccel ...) készített
vizsgamunka lehet:
- használati tárgy (irattartó, könyvborító, tároló doboz...),
- ajándéktárgy.
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 tervezett és elkészített bőrműves
tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott
bőrműves technikával létrehozott alkotás (névjegytartó, tolltartó, szemüvegtok...).
3. A vizsga értékelése
A bőrműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalakító készség,
- kifejezőkészség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- bőrműves alapismeret,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A BŐRMŰVES 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
Bőrműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bőrműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a
bőrművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről, a
bőrművesség munkafolyamatairól, a bőrdíszítési módszerek műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet bőrműves emlékeiről
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi
igényességét.
2.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
bőrműves tárgy vagy tárgycsoport.
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A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció), szabadon
választott díszítési és összeállítási technikával (metszéssel, festéssel, pácolással,
lyukasztással, poncolással, domborítással, rátéttel, díszítővarrással, hímzéssel,
fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, filccel, irhával, szaruval ...) valódi bőrből
létrehozott vizsgamunka lehet:
- öltözet- vagy viseletdarab (lábbeli, kesztyű, sapka, mellény...),
- ékszerkollekció (hajdísz, karkötő, medál...),
- öltözetkiegészítő kollekció (öv...),
- a lakáskultúra eleme (doboz, tükör, irattartó...).
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a
tanuló által készített terv alapján tetszőleges bőrműves díszítő technikával megoldott
alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer ...).
2.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a bőrművesség alapanyagai,
- a bőr felhasználási lehetőségei, területei,
- a tárgytervezés és -készítés szempontjai,
- bőrműves technikák, technológiák,
- bőrműves díszítési módok,
- jelentéstartalom a tárgyakon,
- a bőrműves mesterségek története, szakosodása (tímár, varga, csizmadia, szűcs,
szíjgyártó ...),
- a magyar pásztorművészet,
- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
- a bőrművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező
készség,
- díszítő, stilizáló készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a megfelelő munkafolyamatok megválasztása,
- a bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés)
szintje,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a bőrműves tárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja.
3.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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13. FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
13.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
13.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
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Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2

Műhelygyakorla
t

Összesen:
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5

6

Továbbképző
7
8
9
10

2

2
4
4
4
4
4
4
4
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VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Forma- és anyagfelismerés
Durván és finoman megmunkált fadarabok tulajdonságainak felismerése becsukott
szemmel
A fajátékok sokfélesége
A fajátékok előnyeinek kiemelése
A fajátékok néhány fajtájának (játékbútor, építőkocka, állatfigura, gurulós jármű,
gurulós mozgásállapot változásra képes figura, dominó, sakk, hajó, kirakós játék, puzzle
figura, kereplő, hinta...) megismerése
Játék konstrukciós faépítőkkel Város kialakítása építőkockából
Fatárgyak a mindennapi környezetben
A fatárgyak csoportosítása méret (kicsi, nagy ...), forma (szögletes, ívelt ...),
szerkezet (egy tömbből kialakított, részekből illesztett ...), készítési mód (fűrészelt,
mart, esztergált ...), megdolgozottság (nyers, sima) és díszítési mód (faragott, festett
...) szerint
A fatárgyak díszítése
Életfa a szerves kultúrákban. Magyar és nem magyar életfa motívumok felfedeztetése,
tanulmányrajza
Másolás pauszpapír segítségével
Nagyítás, kicsinyítés
Nagyítási és kicsinyítési feladatok négyzetrácsos papír segítségével
Nagyított rajzok átmásolása papírra pauszpapír, indigó segítségével Helykihasználási
előgyakorlatok
Méretfelviteli gyakorlatok rajz alapján lécekre
Egyszerű fajátékok konstruálása
Körtánc AMI
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Gyufaszál vagy hurkapálca játékok készítése szívószálból készült könyökcsatlakozók
beépítésével
Vesszőkonstrukciók készítése madzagrögzítéssel

3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fa növekedése
ELMÉLET
A tápanyag útja Az asszimiláció
Vastagsági és hosszúsági növekedés
GYAKORLAT
Kirándulás az erdőbe. Fajfelismerés. Faültetés, magok csíráztatása
A fa biológiai tulajdonságai
ELMÉLET
Munka- és balesetvédelmi oktatás
A fa szerkezete
A fás szár hossz- és keresztmetszete
A kéreg, háncs, fatest, kambium, bélszövet elhelyezkedése, az évgyűrűk keletkezése
Bütümetszet, sugármetszet, húrmetszet
A geszt (fatest), a szijács (háncstest) tulajdonságai
A fa szövetének variációi
Példafajok bemutatása
A hazai fafajok (fenyőfélék, gyűrűslikacsú lombos fák, szórt likacsú lombos fák)
jellemzése
GYAKORLAT
Fafajták felismerése alak, kéreg és hosszmetszet alapján
A hazánkban ismert, gyártásban alkalmazott fafajták (fenyőfélék, gyűrűséi-kacsú, szórt
likacsú) famintáinak bemutatása
Példák az azonos fajtájú fák színbeli eltéréseire
A szín és a rajzolatsajátosságok vizsgálata. A száraz és a nedvesített állapot
színbeli eltéréseinek tapasztalati úton történő megfigyelése A különböző fajtájú fák
csiszolhatósági tulajdonságainak kipróbálása A puha és keményfa eltérő
megmunkálhatóságának megtapasztalása
A fa műszaki tulajdonságai
ELMÉLET
Körtánc AMI
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A fa műszaki tulajdonságainak (jellegzetes szín, fény; a tömeg; keménység;
hasíthatóság; megmunkálhatóság...) megismerése
A fa hibái és betegségei
GYAKORLAT
Vesszőgyűjtés, ággyűjtés
Vesszősövény, vesszőkunyhó modellezése deszka lyukakba állított karók
vesszővel való körülfonásával
A legegyszerűbb famegmunkáló műveletek (vesszőhántolás, -hegyezés, - behasítás,
kötés fonallal, árkolás, rovátkolás, illesztés, beágyazás, hosszabbító kötések,
kötéslapolással) kipróbálása
A fakitermeléstől a fűrészáruig
ELMÉLET
Fűrészelési módok (élvágás, prizmavágás, tükrös vágás, féltükrös vágás)
megismerése
Az egyes fűrészelési eljárások előnyei és hátrányai
A fa hasítása régen
Széldeszka, oldaldeszka, középdeszka, béldeszka
A fa felhasználási területeinek és a faipari szakterületeknek (épület, bútor,
hangszer, játék, használati tárgy) megismerése
GYAKORLAT
Közeli fűrészüzem vagy faipari kisüzem meglátogatása
Egyszerű famegmunkáló kézi eszközök, szerszámok bemutatása A szerszámok
megvédhetősége, karbantartása
Kézi szerszámok (fúró, fűrész, ráspoly, reszelő) kipróbálása puha- illetve
keményfában Gyümölcsösláda készítése
A láda vetületi ábráinak elkészítése
Sablonok felrajzolása méretek feltüntetésével
Méretek bejelölése a lécen asztalos derékszög segítségével Hasítókéssel történő
bemetszés - jelölt vonalak mentén A lécek feldarabolása illesztőfűrésszel Az élek
lecsiszolása - tisztázása Összeállítás, szögelés

A fa darabolása, felületkezelése
ELMÉLET
Melyik fa mire való?
Anyagdarabolással, reszeléssel, csiszolással (nedves, száraz) kapcsolatos ismeretek
A javítás módjai
A pácolás technikája, a pozitív, negatív pácolási kép és az erezet összefüggései
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A viaszolás technikája
A lakkozás technikája
Az olajbevonatkészítés módja
GYAKORLAT
Sima oldalú, szabályos kocka kialakítása - kb. 10x 10x 10 cm
Aprófogú fűrész, derékszögű vonalzó, ráspoly, reszelő, csiszolófa és csiszolópapír helyes
használata
Pácolás. Viaszolás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a fia szerkezetét, általános műszaki tulajdonságait, a fontosabb fafajták
műszaki tulajdonságait, a fa felhasználási területeit.
Legyen képes egyszerű vesszőfonási műveletre, helyes, biztonságos szerszámfogásra, csiszolásra, derékszögű sima felületek kialakítására, diófapácolásra,
viaszolásra, szögelésre.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A szerves kultúrák alapjelei. A forma és tartalom viszonya
ELMÉLET
A díszítés alapmotívumai (kör, négyzet, átlósan osztott négyzet, állókereszt
tel osztott négyzet, kereszttel osztott kör, lépcső, spirál)
Az alapmotívumokból forgórózsa, életfa, egyéb növény- és állatalakzatol
származtatása
A faragás fogásainak (testhelyzettel ellentétes faragás, a test felé való fara gás,
hüvelykujj-nyomással való faragás, merőleges élhelyzetű faragás) meg ismerése
GYAKORLAT
Fejfák mintájának gyűjtése, rajzos feldolgozása
A formák tartalmi vonatkozásainak értelmezése
Egyszerű faragási műveletekkel "virágkaró" - mint életfa - faragása
Magyar pásztorfaragások
ELMÉLET Pásztorélet a XIX sz.- XX sz. elején
Dunántúli pásztormunkák
Múzeumi vizsgálódás
Karcolozás, ékrovás, spanyolozás
GYAKORLAT
Késfenési gyakorlatok
Körtánc AMI
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Gyufatartó díszítése karcolással
Méretben közel álló puhafa darab kiválasztása gyufatartónak A gyufa helyének
kikanyarítása vonalfűrésszel A fadarab rögzítése, befogása
A fűrészelést követő reszelő illetve ráspoly használat Tisztázás, simítás
A kívánt minták felrajzolása. A minták bekarcolása Sulyok faragással való díszítése
A sulyok műszaki rajzának elkészítése, A sulyok kifűrészelése puhafából
Az ékrovásos mintarend kialakítása
Tükrös díszítése spanyolozással
A vékony, sima deszkalap méretre vágása, tisztázása A minták felrajzolása, kivágása
A spanyolozás több lépcsős kivitelezése
Fa evőkanál és kanáltartó
ELMÉLET
Vájással készült eszközök a népi kultúrában
GYAKORLAT
Evőkanál faragása ívelt kanálvájó szerszámok használatával Kanáltartó készítése
fűrészeléssel, fúrással, csapolással, ragasztással, szögeléssel
A gyalogszék
ELMÉLET
Ülőalkalmatosságok a paraszti kultúrában
GYAKORLAT
Vájt ülőkéjű gyalogszék (kupás szék) készítése szekerce, véső, fakalapács,
fűrész, vájó szerszám és fúró használatával
Balesetvédelmi szempontok betartása
Az ülőke kialakítása puhafa tuskóból. Lábak kialakítása botfából
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a magyar pásztorélet és a magyar pásztorfaragások jellemzőit.
Legyen képes a faragókés balesetmentes használatára; karcolozás, ékrovás,
spanyolozás egyszerűbb változatainak kivitelezésére; sarokollós csapolás
megoldására; kanálvájó görbekés használatára; kanál, kupás szék létrehozására.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Amit a fonalfűrész tud
ELMÉLET
A marógépek működési elve, használhatósága A faipari géphasználat veszélyessége
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A rétegelt lemez előállítása, felhasználási területei
GYAKORLAT
Kezét-lábát mozgató figura készítése rétegelt lemezből
Tervrajzok készítése
A sablonok fonalfűrésszel való kivágása
A kivágott részek további megmunkálása (élcsiszolás, lyukfúrás, kifestés,
zsinórozás)
Áttört karácsonyfadíszek készítése puhafa lapokból, csiszolással Fűrészgép, k,
fűrészelés, kisbútor
ELMÉLET
A faipari gépek (dekopír fűrész, körfűrész, szalagfűrész) jellemzői A ragasztás
technológiája
GYAKORLAT
Ragasztással illesztett rekeszes játékbútor (p1.: szatócs pult) készítése Tervezés,
sablonok készítése
Szabás fonalfűrész vagy dekopír fűrész igénybevételével Tisztázás összeállítás,
ragasztás
Fakötések
ELMÉLET
A fakötések különböző módjainak (ollózás, egyszerű eresztékes csapolás, sarokvillázás,
egyenes fogazás, sarokollós csapolás, egyenes közbecsapolás, kétoldali egyenes
közbecsapolás, csapos beeresztés, alávágott összecsapolás, eresztékes sarokbeeresztés,
árokeresztékes illesztés) megismerése
GYAKORLAT
Magyarázó-értelmező axonometrikus ábrák készítése fakötési módokról Doboztető
faragással faló díszítése
A doboz műszaki rajzának elkészítése
A sablonok felrajzolása
Az oldalak sarokollós csapolással való illesztése
A nyithatóság megoldása
A fedél hagyománykövető motívumokkal, faragásmóddal való díszítése
Boronaépítkezés modellezése
ELMÉLET
Népi építészet (lakóházak, gazdasági épületek...) Fatalpas szerkezet, födémszerkezet,
tetőszerkezet
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GYAKORLAT
Kétoldali egyenes közbecsapolás alkalmazásával gerendákból (illetve lécekből, kis
hasábokból) összeépíthető faház kialakítása Magyarázó, értelmező ábrák, sablonok
készítése
Szélesebb lécek felezésével, harmadolásával, negyedelésével a "gerendák" előállítása
Csaprész, csapfészek kiképzése a fonalfűrész vagy dekopírfűrész segítségével
Ajtó és ablaknyílás keretek összeállítása csapolással és ragasztással
Az ajtó és ablaknyílások árkaiba a falat képező, egymás fölé sorakozó gerendák
beilleszkedése
A födémszerkezet kialakítása "gerendák" becsapolásával A tetőszerkezet
nyeregtetős, csapolásos megoldása
Puzzle figurák
ELMÉLET
Escher pozitív-negatív formák kiegészülésére épülő műveinek bemutatása
GYAKORLAT
Puzzle figurák készítése
Anatómiailag indokolt részekre tagolással kellemes arányú, zárt kompozíciójú
figurák tervezése
A terv alapján készített sablonok körbevágása dekopírfűrésszel Tisztázás. Pácolás.
Olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a faipari gépek működési elvét, veszélyforrásait, a fakötések néhány
változatát, a népi építkezés boronaépítkezéses változatát.
Legyen képes kezét-lábát mozgató rétegelt lemezfigura tervezésére, kivitelezésére;
sokrekeszes játékbútor készítésére (csapolás nélkül); sarokollós csapolású doboz
összeállítására,
domborfaragás
kivitelezésére;
puzzle
figurák
tervezésére,
kivitelezésére.

6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gurulós fajátékok
ELMÉLET
Régi népi és polgári fajátékok
GYAKORLAT
Összerakható sínpályán közlekedő gurulós vonat készítése
A fa sínpálya egyenes és ívelt szakaszainak elkészítése
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A sablonok kifűrészelése, horonyvésővel a sínvályulat elkészítése és tisztázása
A vonat (mozdony és kocsi) megtervezése, sablon alapján a vo nat részeinek
kifűrészelése, összeállítása
Kerekek készítése fahenger szeletelésével
A vonat tengelyszerkezetének kialakítása
A vonat kerekeinek tengelyhez illesztése
A mozdony és a vagon közti összekapcsolás megoldása
Festés; olajozás vagy lakkozás
Kocsihoz - pl.: kordé kerekéhez - excenter meghajtással kapcsolódó páros állatfigura
készítése
A tengely, a kerék és a kocsi, az állatok és a kerék összekapcsolása
Népi bútorok - ácsolt láda
ELMÉLET
Népi bútorok megismerése
Ácsolt láda megtekintése múzeumban, szakirodalom tanulmányozása
GYAKORLAT
Szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal készítése csapolással
Vázlatrajz, sablonkészítés, méretjelölés, méretre szabás, csapolás, tisztázás,
összeállítás
Ácsolt láda kicsinyített modelljének (p1.: irattartónak) elkészítése
Az elkészítés menete: vázlatrajz, vetületi ábra, sablonok, kiszabás, hornyok
készítése, tisztázás, próba összeállítás, a részek vésett geometriai díszítése,
végleges összeállítás
Intarzia
ELMÉLET
Az intarzia készítés módjai, szempontjai, elvárásai A funérlemez készítés módja
GYAKORLAT
Színben, erezetben eltérő fa felhasználásával intarzia készítése
Áttört fafaragás
ELMÉLET
Az áttört fafaragás előfordulása a népi bútorokon Felvidéki munkák
GYAKORLAT
Áttört faragású szék készítése
A szék formájának és mintájának megtervezése
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A kialakított sablon alapján a háttámla és az ülőke méretre szabása, a csapolások
elkészítése
A minta átrajzolása a háttámlára, a minta kifűrészelése
Faragókéssel utánfaragás, tisztázás, festés, lakkozás, viaszozás vagy olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és az ácsolt láda
szerkezetét, az áttört népi bútorok fajtáit, az intarzia készítés elvét, gurulós fajátékok
tengelykapcsolódását.
A tanuló legyen képes fatengelyes gurulós fajáték készítésére, ácsolt láda modelljének vésett geometriai díszítésére, szétszedhető-összerakható kecskelábas
asztal és szék modelljének összeállítására, áttört faragására, egyszerű intarzia
elkészítésére.

TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Bot és tükörkeret faragás
ELMÉLET
A Kapoliak munkássága
A tárgyi és a szellemi kultúra összefüggése
GYAKORLAT
Domborfaragású bot készítése
Forrásmunkák megtekintése, tanulmányrajzok, tervek készítése, a botnak való
kiválasztása, a minta felrajzolása, domborfaragás
Tükörkeret készítése domborfaragással
A keret sarokollós csapolása, a tükör beilleszthetőségének biztosítása A minta felvitele
domborfaragással
Tudnivalók az asztalosságról Sokfiókos kisszekrény
ELMÉLET Az asztalosmesterség megismerése.
Gyalulási műveletek, gyalufajták
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GYAKORLAT
Puhafa deszka gyalulása kézi gyaluval
Fogazással kapcsolódó fiókos szekrényke készítése
A készítés menete: vázlatrajz, sablonok, szabás, darabolás, csapolás,
ragasztás, tisztázás, fúrás - húzófogantyúk beépítése a fiókokba, pácolás, olajozás
Átlós merevítésű asztal modelljének elkészítése
Az asztal megtervezése, a részek kiszabása, lecsiszolása A keret csapos beeresztése
A lábakat merevítő átlók közbecsapolása
Az asztallap tiplis csapolása a lábakhoz és kerethez Csiszolás, olajbevonás vagy
lakkozás
Az ácsmesterség megismerése
ELMÉLET
Az ácsmesterség megismerése
GYAKORLAT
Deszkák rögzítése keresztléccel, faszeg kötés révén
Az átlódeszka rögzítése szögeléssel
Az ácsmesterségről tanultak alapján kutyaól összeállítása
Népi hangszerek
ELMÉLET
Fából készült népi hangszerek
GYAKORLAT
Bordás kereplő készítése
A csillagborda pontos kialakítása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a Kapoliak munkásságának lényegét; az asztalos- és ácsmesterség,
főbb jellemzőit; a fából készült népi hangszerek elkészítésének elvét.
A tanuló legyen képes domborfaragású botot kialakítani; tükörkeretet össze állítani és a keretet megfaragni; asztalosmesterség szakmai igényével asztalt, fiókos
kisszekrényt létrehozni; bordás kereplő hangszert csinálni.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A bútor történelme
ELMÉLET
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A bútorforma és bútorkészítés technikájának alakulása a különböző történelmi korokban
GYAKORLAT
Egy tömbből kifűrészelt, egy tömbbe összerakható kisméretű játékbútor, bútoregyüttes
készítése
A munka fázisai: vetületi rajzok készítése, sablonok alapján a részek kifűrészelése,
tisztázás
Fatárgyak, faeszközök a paraszti kultúrában
ELMÉLET A paraszti munka faszerszámai
A gazdálkodás tárgyi eszközei
GYAKORLAT
Talicska vagy modelljének elkészítése
Vázlatrajz, sablonok, méretre szabás, csapolás, összeállítás
Stilizált formák a népművészetben
ELMÉLET
A népművészet stilizált formáinak, jeleinek, szimbólumainak áttekintése Aszimmetriák az
alapvető szimmetrikus elrendezésen belül és ezek tartalmi vonatkozásai
GYAKORLAT
Ivócsanak vagy sótartó vájással, faragással való előállítása
Spanyolozott díszítésű, egy tengely mentén elmozdítható fedelű borotvatartó tok
vagy tükrös alkotása
Faálarc és hagyomány
ELMÉLET
A kéregedények
A busójárás hagyományai
GYAKORLAT
Busó vagy más faálarc faragása - véső, fakalapács, faragókés használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a paraszti gazdálkodás néhány fa eszközét; a magyar
népművészet formáit, jeleit, szimbólumait; a kéregedény készítés elvét; a busójárást,
mint népszokást.
A tanuló legyen képes asztalt és széket kifűrészelni egy fahasábból; talicska
modelljének elkészítésére; ivócsanak vagy sótartó vájószerszámmal való
előállítására; egyéb pásztorkészség tartozékainak elkészítésére a pásztorművészet
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technikai eljárásaival; fa álarc létrehozására.

9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Tornácok, oromfalak
ELMÉLET Népi építészetünk főbb jellemzői
Településformák, háztípusok, tornácok, oromfalak, "vértek" A pozitív-negatív forma
szerepe
GYAKORLAT
Deszkából fűrészelt tornácmellvéd kialakítása Az üres kivágott rész (a rés) adta forma
Fűrészelt tornácoszlopfő kialakítása
Oromfal - "vért" - kialakítása nap motívum alkalmazásával
Templomok, haranglábak, sírjelek
ELMÉLET
Kazettás mennyezetű falusi templomok. Haranglábak, sírjelek
GYAKORLAT
Tanulmányrajzok készítése muzeális értékű, vagy műemlék jellegű építészeti
faragványokról, kazettás mennyezetekről, haranglábakról, sírjelekről
Kapuk
ELMÉLET
Marosvásárhely környéki gyalog kapuk
GYAKORLAT
Egyszerű keresztpántos ajtó modelljének elkészítése
domborfaragású kiskapu (vagy annak modelljének) elkészítése
Csapolások, összerakás

Köríves

nyilatú,

Intarziakészítés
ELMÉLET
Az intarziakészítés módozatai
GYAKORLAT
Kompozíciós gyakorlatok intarziakészítéshez Dönthető asztallapú dekopír fűrésszel való
vágás Homokba égetés
Minimumkövetelmény
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A tanuló ismerje a népi építészet főbb jellemzőit; a pozitív-negatív forma
összefüggésének játékát a palóc deszka tornácok, deszka oromfalak tükrében; az erdélyi
köríves nyilatú kiskapuk egynémelyikét; az intarziakészítés több változatát.
A tanuló legyen képes deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából formák
megjelenítésére;
ácsolt kiskapu összeállítására;
igényes intarzia munka
megalkotására.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Festett népi bútorok
ELMÉLET
Festett népi bútorok. Erdély, Dunántúl paraszti bútorai Az ősi motívumok találkozása a
reneszánsz behatásokkal
A földfestékes túróenyves kötőanyagú festéstechnika tudnivalói
GYAKORLAT
Tradíciókat tiszteletben tartó bölcső, vagy szekrény tervezése, míves kivitelezése
Túróenyves (kazein enyves) kifestés, viaszolás, védőbevonat képzés
Szórakaténusz Játékmúzeum
ELMÉLET
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum bemutatása
GYAKORLAT
Mozgó karú-lábú testes, öltöztethető fababa faragása, felületkezelése
Esztergályozási tudnivalók
ELMÉLET
A fa esztergályozása
Az esztergályozás eszközei: esztergapad, befogó és esztergályos szerszámok Az
esztergályozás technikája
GYAKORLAT
Az esztergályozási
segítségével

műveletek

megismerése

bemutató

(p1.:

üzemlátogatás)

Kézművesség a XX. század végén
ELMÉLET
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A kézművesség esélye a XX sz. végén A közép-európai kézművesség értékei
GYAKORLAT
Olyan fa tárgy készítése, melyen mérhető a szerkezeti megoldások színvonala, a jelhasználat és díszítés igényessége
Év végi kiállítás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerjen festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat. Ismerje a túró enyves kötőanyagú földfestékes festési eljárást és legyen képes alkalmazni ezt a
technikát. A tanulónak legyenek ismeretei a festett népi bútorok jellemzőbb
motívumait illetően. A tanulónak legyen fogalma a népi játékkészítés országos szellemi
központjának tekinthető, kiemelkedően értékes nemzetközi játékanyaggal rendelkező
kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumról. A tanuló ismerje az esztergályozás elvét,
veszélyforrásait.
A tanuló legyen képes bölcső vagy szekrény (modelljének) megalkotására; testhez
mozgatható karral-lábbal kapcsolódó öltöztethető fabábú elkészítésére.
13.4. A FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FATÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
érzékenysége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak
megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, a fatárgykészítés műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fatárgykészítés
során megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.
A fatárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész faműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján szabadon választott díszítési és összeállítási teChnikával készített
(anyagdarabolással, fűrészeléssel, hasítással, vájással, marással alakított; reszeléssel,
csiszolással tisztázott; fakötéssel, ragasztással, szegeléssel, csavarozással
összeállított; karcolozással, spanyolozással, áttört- vagy domborfaragással, intarziával
díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt...) fatárgy lehet:
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- fajáték,
- hagyománytárgy,
- lakberendezési tárgy, bútor (doboz, szék ...).
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 faműves tárgy.
A faműves vizsgamunka az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező
tárgytípus díszítése a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon
választott faműves technikával (előkészített, kiszabott fa alapra, adott funkció
függvényében, a forma - díszítmény összhangjának figyelembevételével).
3. A vizsga értékelése
A faműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- faműves alapismeret,
- megfelelően alkalmazott faműves technikák,
- a vizsgamunka összhatása.
A FATÁRGYKÉSZÍTŐ 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
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, kreativitását, a faművesség
anyagairól, tárgyalkotó technikáiról, felületdíszítési módozatairól, a faművesség
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fatárgykészítő
műhelygyakorlat során megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi
igényességét.
2.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
faműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, teRvezési
munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon
választott díszítési és összeállítási technikával készített (anyagdarabolással,
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fűrészeléssel, hasítással, vájással, marással, esztergályozással, faragással; fakötéssel,
ragasztással, szegéléssel, csavarozással összeállított; reszeléssel, csiszolással
gyalulással tisztázott; karcolozással, spanyolozással, áttört- vagy domborfaragással,
intarziával, festéssel díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt...) fatárgy lehet:
- fajáték,
- munkaeszköz,
- népi hangszer,
- hagyománytárgy
- lakberendezési tárgy, bútor.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített faműves tárgy.
A vizsgafeladat az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező tárgytípus
(bot, tükörkeret, kazetta ...) díszítése, a tanuló által készített tervvázlat alapján,
szabadon választott faműves technikával (előkészített, kiszabott fa alapra, adott
funkció függvényében, a funkció - forma - díszítmény összhangjának
figyelembevételével).
2.2. A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a fatárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai,
- a fatárgykészítés eszközei, műveletei,
- a tervezés szempontjai,
- a díszítés módjai (karcolozás, spanyolozás, domborfaragás, áttört faragás, intarzia
...),
- felületkezelési eljárások,
- a faművesség alkalmazási területei, tárgyi emlékei,
- jelentéstartalom a tárgyakon,
- pásztorfaragások,
- fajátékok,
- népi hangszerek,
- paraszti bútorok (ülőalkalmatosságok, asztalok, ácsolt és festett ládák ...),
- a népi építészet fából készült elemei, szerkezetei (boronaépítkezés, kapuk ...),
- a paraszti gazdálkodás fából készült eszközei,
- a faművesség történeti fejlődése, technikai változásai,
- az asztalos, bognár- és kádármesterség főbb jellemzői,
- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
- a fatárgykészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- faműves alapismeret,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a megfelelő faműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
- a faműves technikák műfaji sajátosságainak megfelelő alkalmazása,
- a forma és a díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.
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3.2. A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.

14. FÉMMŰVES TANSZAK
14.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
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Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
14.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
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A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

2

2
4
4
4
4
4
4
4
14.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
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Az alapfok első két évfolyamán fél-fél éves váltásban az intézmény személyi- és tárgyi
feltételeitől függően - más-más szakterület megismerésére kerül sor.
Ennek célja a tanuló helyes műhelyválasztásának elősegítése.
A fémműves műhelygyakorlattal való megismerkedést a gyermek életkori adottságainak,
fejlettségének figyelembevételével leginkább az utolsó félévre javasoljuk.
Ez a féléves, heti 2 órás gyakorlat nyújtson lehetőséget a legegyszerűbb fémműves
technikák kipróbálására, alapszintű elsajátítására, a fémek alapvető tulajdonságainak
megismerésére. A választott játékos feladatok során nyújtson segítséget a szakma
szépségeinek
és
nehézségeinek
megismeréséhez,
segítve
ezzel
a
későbbi
műhelyválasztást.
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Bevezetés a fémek világába
Általános ismeretek, az alapvető jellemzők bemutatása játékos feladatkör keretében
Kalapálási gyakorlat
Az anyag viselkedése alakítás közben, hő hatására történő változások
Minták képzése
Kis figurális egységek, vonalas ábrák hajtogatása huzalból, kivágása
Lemezből
Minták sorolása
Egyszerű alapegységekből összeállítható sorozatok Láncok fűzése
Anyagok kapcsolata
Színes gyöngyök, kavicsok, termések egymáshoz fűzése - a megfogás, befoglalás
alaphelyzeteinek, lehetőségeinek kipróbálása
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET Az anyag legfontosabb tulajdonságai
A műhely berendezése, rendeltetésszerű használata Alapvető munkavédelmi szabályok
ismerete
Kéziszerszámok: fogók, reszelők, fúró, lombfűrész használata Lágy- és keményforrasztás
GYAKORLAT
Ismerkedés a szerszámokkal, anyagokkal
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Huzal huzalhoz, lemez lemezhez, huzal lemezhez való forrasztása, a részek
összeillesztése, a felületek megfelelő előkészítése
Lágy- és keményforrasztás gyakorlása
FELADATOK
Ismerkedés a fémekkel
A különböző fémek alapvető tulajdonságainak megismerése, azok változásainak
megfigyelése képlékeny alakítás során (nyúlás, felkeményedés, keresztmetszetváltozás,
hő hatására történő változások)
Kalapálás, nyújtás, hajlítás, csavarás, hegyezés, zömítés
Őskori fémművesség - az ember által először felhasznált fémek és azok
megmunkálásának bemutatása
Az első fémmegmunkáló ismeretek
Egyszerű dekoratív elemek kialakítása kalapálással
A díszítés legősibb módjai. Az első szerszámok
A vonal
Kisebb vonalas ábrák ill. olyan vonalas motívumok tervezése, amelyek alkalmat adnak a
fogóhasználat elsajátítására, gyakorlására
Ókori példák a filigrán készítésre
Részek összefogása
Adott elemek összekapcsolásának különböző lehetőségei
Oldható (kötözés, csavarás, szegecselés, csavarozás) és oldhatatlan kötések (lágy- és
keményforrasztás)
Ismerkedés a technikákkal az ókori aranyművesmunkák bemutatásán keresztül
Minimumkövetelmény
Az anyag tulajdonságainak ismeretében alapvető kéziszerszámok (fogók, reszelők, fúró,
lombfűrész) használatának ismerete és alkalmazási képessége.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
A zománc fogalma, a zománcozás alapvető módozatai Drágakőismeret, elsődleges és
másodlagos kövek Drágakőcsiszolási módok, drágakövek és gyöngyök mérése A kövek
foglalásának különböző módjai
Jellegzetes felületdíszítési eljárások, domborítás, cizellálás
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GYAKORLAT
Ismerkedés a szerszámokkal, anyagokkal
A lombfűrészelés, reszelés gyakorlására fémintarzia-készítés
Különböző zománcozási módok kipróbálása, rekeszek kialakításának lehetséges módjai
Hagyományos csiszolású kövek foglalása
A lemez síkjának megmozgatása traszírozás, cizellálás, domborítás
FELADATOK
A műhely bemutatása
A munkaasztalok, kéziszerszámok, gépek biztonságos használata Baleset- és
munkavédelmi oktatás
Vonal és folt
Adott felület mintázatokkal való kitöltése - rész és egész viszonyának vizsgálata (pozitívnegatív kontraszthatás, feszültségteremtés) A síkformálás lehetőségei
Különböző anyagok kapcsolata az összeépítés módjainak átgondolásával, technikai
gyakorlatként fémintarzia-készítés
A felület díszítésének különböző módjai
Színesség: zománcozási eljárások, rekeszek képzése, különböző technikákkal
A színesség iránti igény - egyiptomi, krétai, görög ékszerek, a "zománcozás" kezdetei
Egyszerű csiszolású ásványok foglalása, a megfogás különböző módjai, ezek elemzése
görög és római ékszereken

Sík és tér
A sík megmozgatása: traszírozás, domborítás, cizellálás Népvándorlás kori tárgyak
elemzése
Minimumkövetelmény
A zománcozás, drágakőfoglalás alapvető módozatainak ismerete. A fémek domborítása,
felületdíszítő technikák ismerete és alkalmazási képessége.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tervezéselméleti alapelvek
A munkafolyamatok előre tervezése
Az anyag viselkedése a különböző lemezalakító műveletek során (hajlítás, felhúzás,
fémnyomás)
Dobozok fedelének rögzítésére - nyitásra, zárásra szolgáló szerkezetek működési elve
Körtánc AMI

358

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Különböző öntési módok ismerete, a mintakészítés szabályai az öntőmodellek
különbségei - homokformázás ill. viaszveszejtéses öntés - esetén
GYAKORLAT
Lemezhajlítás különböző formákra
Felhúzás lemeztárcsából (gömbhéjak) - kalapács és formavasak segítségével Forgácsolási
eljárások: fúrás, marás, esztergálás
Öntőminta készítése homokformázásos ill. viaszveszejtéses öntéshez
A felület megmunkálása, beömlőnyílások eltüntetése (felületkikészítés)
FELADATOK
Anyag-forma-funkció összefüggései
Üreges tárgyak, edények, dobozok készítése, ehhez kapcsolódóan egyszerű szerkezetek
(sarokpántok, záródások) működési elvének megismertetése Román és gótikus
fémművesség jellemző tárgyai (aquamanilék, ereklyetartók...)
Forgástestek előállítása Forgácsolási eljárások, fémnyomás
Plasztikus formálás
Az öntés technikájának ismertetése
Öntőminta készítése precíziós ill. homokformázásos öntéshez A reneszánsz és a barokk
figurális díszítő elemei A kor kedvelt motívumai (ékszereken, épületeken)
Minimumkövetelmény
A tervezéselméleti alapelvek ismeretében plasztikus tárgyak készítése lemezalakító
eljárásokkal, ill. öntéssel.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Kis és nagyszériás sokszorosító eljárások ismerete Az előállításhoz szükséges gépek
Felületkezelési eljárások - patinák, bevonatok Galvántechnika, galvanoplasztika
Maratás elve (rajzolat kézi felvitele, fotómaratás)
GYAKORLAT
Különböző sokszorosító eljárások kipróbálása Présformák, beütőszerszámok készítése
Gumiforma készítése - sokszorosítás öntéssel Patinázás, ezüstözés
Maratás
FELADATOK
A sokszorosítás különböző módszerei
A vonatkozó technikák megismerésével új tervezési szempontrendszer kialakítása
Az ipari forradalom kora, sorozatban készült tárgyak jellemzői
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Új anyagok megjelenése
Az anyagnak megfelelő forma megtalálása
Felületkezelés
Modern felületkezelési, díszítési eljárások Galvántechnika, fotómaratás
Összetett tárgyak tervezése és kivitelezése
A megismert technikák felhasználása, azok kombinálása - az egyediség és sorozatgyártás
jellemző szempontjainak átgondolásával
Minimumkövetelmény
A különböző sokszorosító eljárások, felületkezelési módszerek, sokszorosít ható,
préselt, maratott tárgyak, gumiformák készítésének alapelvei, technikái és azoknak
alkalmazási képessége.

TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Vas és acél, nehézfémek, könnyűfémek, nemesfémek tulajdonságai, az ezekből eredő
megmunkálási lehetőségek
Metallográfia - fémszerkezettani alapismeretek
A kristályszerkezet változása rugalmas ill. képlékeny alakváltozás során Fémek hideg- és
melegalakítása
Oldható és oldhatatlan kötések
Forraszthatóság, hegeszthetőség
GYAKORLAT
Kovácsolási alapismeretek, jellegzetes műveletek Lemez és huzat készítése, hengerlés,
dróthúzás Filigránkészítés alátétlemezre
Azsúrfiligrán
Láncfűzési variációk

FELADATOK
A fémek tulajdonságainak vizsgálata
A kristályszerkezet változásai és azok hatása a megmunkált fémek tulajdonsagaira
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Anyagkísérletek, különböző fémek tulajdonságainak összehasonlítása
Kovácsolási alapismeretek
Különböző kovácsolási módok: nyújtás, hajlítás, keresztmetszet-váltás, kovácsolás
negatív formába, süllyesztékek
Mintatervezés
Kisebb egységekből összeállítható minták készítése huzalból, azok összefogása. Huzalok
forrasztása egymáshoz illesztése az alaplemezhez. A filigrántechnika. Különböző típusú
sodronyok készítése
Minták, egységek sorolása
Egyszerű láncok készítése: apró egységekből összeépíthető sorozatok A láncfűzés
különböző módozatai - hagyományos és saját variációk
Minimumkövetelmény
Az alapvető fémmegmunkálási módokban való jártasság. Kéziszerszámok, valamint a
hengerlés, dróthúzás eszközeinek szakszerű használata.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Kompozíciós ismeretek - elhelyezés, arányok, egyensúly- és feszültségteremtés Síkbeli
és térbeli lemezalakító eljárások elmélete
Lemezdarabolással járó eljárások, eszközök (egyetemes vágószerszámok, lyukasztók)
Darabolás nélküli lemezalakítási módok: hajlítás, bordázás, peremezés, mélyhúzás,
hidegfolyatás
A fémművességben használatos természetes anyagok, azok tulajdonságai, megmunkálási
lehetőségei (nemesfák, csont, szaru, gyöngyház...)
GYAKORLAT
Kéziszerszámok: fogók, lombfűrész, reszelők szakszerű használata Azsúrozás - áttört
felületek létrehozása
Intarziakészítés, tausírozás
A vágás, lyukasztás, hajlítás különböző módjai
Anyagkapcsolatok létrehozása, az összeépítés módjai (fém- és csont, nemesfa,
gyöngyház...)

FELADATOK
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Vonal és sík
Vonalas minták tervezése sík felületre, a kompozíciós ismeretek birtokában
(felületkitöltés, egyensúly, feszültségteremtés, embléma képzés), olyan ábrák tervezése,
amelyek alkalmasak a lombfűrészelés technikájának elsajátítására, gyakorlására
Pozitív-negatív formák viszonya Áttört felületek létrehozása lemezből
A sík formálási lehetősége: a folt
Rész és egész viszonyának elemzése, arányok, feszültségteremtés Intarziakészítés,
berakások
A lemezalakítás módjai
Lemezalakító eljárások: vágás, lyukasztás, hajlítás
A megismert technikák felhasználásával egyszerű használati tárgyak készítése
Különböző anyagok kapcsolata
Az anyagok összeépítésének módjai
Az ötvösségben használatos természetes anyagok - nemesfák, csont, szaru, gyöngyház alkalmazási lehetőségei.
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a síkbeli és térbeli lemezalakító eljárások elvének ismeretében a
vágás, lyukasztás, hajlítás módjainak alkalmazására, anyagkapcsolatok létrehozására.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománcozási alapismeretek
A felület előkészítése, rekeszek, mélyedések kialakítása
Ásvány- és drágakőismeret - keletkezés, lelőhelyek, fizikai tulajdonságok, elsődleges és
másodlagos kövek, csiszolási módok
Drágakövek és gyöngyök mérése
Térbeli lemezalakítási módok
Forgácsolási eljárások elvének ismerete
GYAKORLAT
Rátett díszek kialakítása
Traszírozás, domborítás, cizellálás
Zománcozási alapműveletek
Drágakövek fogtatásának különböző módozatai Lemezek térbeli alakítása: felhúzás,
fémnyomás Dobozok készítése
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Forgácsolás: esztergálás, marás, fúrás

FELADATOK
A felület megmozgatása
A felület díszítésének különböző módjai - rátett díszek, az alaplemezből kialakított
plasztikus díszítési módok
Traszírozás, domborítás, cizellálás, poncolás
A felület színessé tétele Zománcozási gyakorlat:
üregek, mélyedések, rekeszek kialakításának különböző variációi, transzparens és opak
zománcok használata
Drágakövek
A kövek tulajdonságaínak, fizikai jellemzőinek, csiszolási módjainak ismeretében - adott
kövekhez kapcsolódó hagyományos foglalási módok
Lemezek térbeli alakítása
A felhúzás, fémnyomás technikája
Üreges tárgyak: kisebb használati tárgyak, edények készítése
Doboz készítése lemezből, a tető záródásainak különböző változatai - zsanér,
zárszerkezet megoldásai
Forgácsolás
Az esztergálás, fúrás, marás technikája Forgástestek kialakítása
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a zománcozás elméletének, drágakövek tulajdonságainak
ismeretében az azokkal való felelősségteljes munkára. Sajátítsa el a lemezek térbeli
alakítását, a forgácsolási módszereket úgy, hagy azt a későbbiekben képes legyen
önállóan alkalmazni.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Az öntés különböző módozatai
Az öntvényszerkesztés szabályai A sokszorosíthatóság kritériumai Présformák
készítésének fő szempontjai Tervezéselméleti ismeretek
GYAKORLAT
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Öntés osszaszépiába, parittyaöntés Viaszmodell készítése precíziós öntéshez Gumiforma
készítés
Présforma készítése
FELADATOK
Plasztikus formálás - térbeli alakítási módok
Az öntés különböző technikáinak kipróbálása - öntés osszaszépiába, alacsony
olvadáspontú fém öntése parittyaöntéssel
Viaszmintázás, keményviasz modellfaragás precíziós öntéshez Öntőmodell készítése
homokformázásos öntéshez
Sokszorosítás - sorozatgyártás I.
A sokszorosítás különböző lehetőségei: gumiforma készítés
Kapható félgyártmányok alkalmazása, felhasználása a sorozatgyártás elveinek
megfelelően
Sokszorosítás - sorozatgyártás II.
Préselés - egyszerű présforma elkészítése
Domború, mintázatos lapkák készítése golyóspréssel
Új anyagok felhasználása
Szintetikus kövek, műanyagok tulajdonságai, alkalmazási lehetőségei Mai technikák galvántechnika, fotómaratás folyamata
Összetett tárgyak létrehozása
A megismert technikák birtokában összetettebb funkciót kielégítő tárgyak tervezése és
kivitelezése - csomópontok megtervezése, szerelhetőség
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a különböző öntési módok ismeretében az öntvényszerkesztésre,
a tárgyak kikészítésére, a tervezéselméleti ismeretekre alapozva sorozatgyártható
tárgyak tervezésére és kivitelezésére.

14.4. A FÉMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fémműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
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- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen
a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
igényessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak
megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, a fémművesség műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit.
A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fémművességben megszerzett
technikai jártasságát, szakmai tudását.
A fémműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka
alapján az alábbi műveletek valamelyikével vagy azok kombinációjával - lemezalakítással
(kalapálás, nyújtás, hajlítás, fűrészelés, fémnyomás), öntéssel (homokformázott vagy
viaszveszejtéses öntés), forgácsolási eljárásokkal, rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan
kötésekkel) - elkészített vizsgamunka lehet:
- zománcozott,
- traszírozott, domborított, cizellált,
- maratással díszített tárgy (doboz, ékszer...).
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 fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas,
a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott fémműves
technikával létrehozott, funkció - forma összhangjára törekvő alkotás.
3. A vizsga értékelése
A fémműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- problémamegoldó és tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- fémműves alapismeret,
- megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A FÉMMŰVES 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
Fémműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fémműves 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 tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a fémművesség anyagairól, sík- és
téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, a fémművesség műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit.
A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fémműves technikákban
megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
fémműves tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka
(vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján, szabadon választott
technikával - hideg és melegalakító műveletek valamelyikével, vagy azok kombinációjával
- lemezalakító műveletekkel (nyújtással, hajlítással, fűrészeléssel, vágással,
lyukasztással, fémnyomással), kovácsolással, öntéssel, forgácsolási eljárásokkal,
rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) megvalósított vizsgamunka lehet:
- természetes anyagokkal (szaru, csont, fa, gyöngyház, ásvány...), szintetikus kövekkel,
- filigránnal,
- zománccal,
- traszírozással, domborítással, cizellálással,
- maratással díszített tárgy.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott tárgytípus, a tanuló által
készített tervvázlat alapján, a funkció-forma-díszítmény összhangjára törekvő alkotás
(hengerléssel, dróthúzással, láncszemek kialakításával, összekapcsolásával létrehozott
nyaklánc, karkötő vagy ásványok befoglalásával készített ékszer...).
2.2 A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a fémművesség anyagai,
- a fémalakítás műveletei (hideg- és melegalakítási eljárások),
- sík- és téralakítás,
- fémdíszítési módok,
- felületkezelési eljárások,
- a fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
- a fémművesség fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
- a fémművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- problémamegoldó és tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,
- megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
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- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.
3.2. A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.

15. KÉZMŰVES TANSZAK
15.1 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei,
feladatai
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Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára,
szépségére.
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti
hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit.
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
15.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
Körtánc AMI

368

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

2

2
4
4
4
4
4
4
4
15.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK

Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
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Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra

A környezet anyagai
ELMÉLET
A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi, állati
eredetű) és mesterséges anyagok
GYAKORLAT
Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok gyűjtése
Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése (p1.: bogáncsbaba)
Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben
Az ember tárgykészítő tevékenysége
ELMÉLET
Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, területeivel
GYAKORLAT
Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben Egyszerűbb papírhajtogatások

Textilmunkák
ELMÉLET
A tárgyak csoportjai - pl.: alapanyag szerint
GYAKORLAT
Egyszerű fonástechnikák - fonalsodrás, 3, 4 szálas technikák
Textilfestés - mintázás nyomhagyással (p1.: krumplidúc), fröcsköléssel, ecsettel
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Rongybabakészítés - a mintázott textil alkalmazásával
A család ünnepei
ELMÉLET
Ünnepek és hétköznapok A család ünnepei
GYAKORLAT
Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal
Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és technikával (p1.:
karácsonyfadíszek)
Különféle báb- és babakészítési lehetőségek
Egész éven át végigvonuló feladatok:
A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának befogadása
Minimumkövetelmény
Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés. Próbálja ki a
bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot legalább egy technika
alkalmazásában.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
N. természeti környezet
ELMÉLET
A természeti környezet megfigyelése
A természethez (anyagaihoz, jelenségeihez...) fűződő népköltészeti alkotások,
hiedelmek
GYAKORLAT
Növényi részek gyűjtése
Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból

Az agyagmunka alapjai
ELMÉLET
Tartalom és forma kapcsolata a tárgyakon
Az agyag megfigyelése és tulajdonságai
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A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés
GYAKORLAT
Agyagelőkészítés. Agyagplasztika Edénykészítés formába rakással Díszítés
nyomhagyással
A szövés - fonás alapjai
ELMÉLET
A szövés
megfigyelésük

-

fonás

felhasználási

területei

A

szövés

-

fonás

anyagai,

GYAKORLAT
A körmönfonás technikái
Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások A szövés alapjai - szövés
képkereten
Papírmunkák
ELMÉLET
A papír felhasználása, tulajdonságainak megfigyelése
GYAKORLAT
Papírhajtogatások
Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is) Sárkánykészítés
Ajándéktárgyak
ELMÉLET
Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások GYAKORLAT
Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és technikákkal
(p1.: ünnepi asztal, mézeskalács)
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a felhasznált anyagok megfigyelése
 tárgyak elemzése adott szempontok szerint
 a tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése
 az eszközök helyes használata
Minimumkövetelmény

Körtánc AMI

372

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a
tárgyakban a tartalom és a forma kapcsolatáról.
Szerezzen jártasságot a szövés - fonás alapvető technikáiban, az agyag egyszerű
formázási lehetőségeiben.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A népmesék világa
ELMÉLET
A népmesék világa, a mesék szereplői GYAKORLAT
Népmesei jelenetek ábrázolása
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi részek, textil
A varrás alapjai
ELMÉLET
A varrás szerepe
A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik
GYAKORLAT
Egyszerű szegő és díszítő varrások
Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések alkalmazása Mintaterítő készítése
Népszokások
ELMÉLET
A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek
GYAKORLAT
Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (p1.: betlehemépítés, farsangi maszkok)
A madzagszövés technikája
Az emberélet fordulóinak tárgyai
ELMÉLET
Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei
GYAKORLAT
Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével (p1.: lakodalmi
vendégsereg)
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Gyöngyfűzés. Bonyolultabb 1 és 2 szálas technikák, gyöngyszalagok
Népi hangszerek
ELMÉLET
Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban (p1.: zajkeltés - gonoszűzés)
GYAKORLAT
Hangadó játékok és hangszerek készítése (p1.: agyagsíp, dob, köcsögduda)
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a tárgyak csoportjai: ünnepi és hétköznapi használat; használati és ajándék
tárgyak,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan,
 a tárgyakban rejlő esztétikum befogadása,
 ötletgazdag, fantáziadús tárgyak létrehozása,
 az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt területeiről: a
népmesék világáról, a fontosabb téli és tavaszi népszokásokról, az emberélet fordulóinak
nagyobb ünnepeiről.
Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a madzagszövésben, a
gyöngyfűzésben és a bábkészítésben.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Szálasanyagok
ELMÉLET
A szalma, szizál és a rafia felhasználási lehetőségei Az anyagok megfigyelése,
tulajdonságai
GYAKORLAT
A szalma előkészítése
Szalmafonattal készített tárgyak (p1.: aratókoszorú, állatfigurák) Szizál- és
rafiafonatok összevarrásával készített tárgyak Egyéb szalma-, szizál- és rafiadíszek,
figurák
Népi gyermekjátékok
ELMÉLET
A gyermekjátékok szerepe - felkészítés a felnőttkorra
GYAKORLAT
Körtánc AMI

374

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Játékmunkaeszközök készítése (p1.: gazdasági eszközök) Felhasználásra javasolt
anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, agyag
A nemezelés
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási módjai
GYAKORLAT
A nemezelés technikája. Mintázási lehetőségek
Kisebb nemeztárgyak készítése (p1.: nemezlabda, tarsoly)
A bőrmunka alapjai
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A bőr megfigyelése, tulajdonságai A bőrös munka eszközei
GYAKORLAT
Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű fűzések fonások alkalmazása
Népi építészet
ELMÉLET
A népi építkezés - anyagai, technikái A parasztház alaprajza, berendezése
GYAKORLAT
Makettkészítés - település, porta, házbelső
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, vessző, kukoricaszár, csuhé, szalma...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a funkció - forma - díszítés harmóniája a tárgyakon,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 tárgyelemzések adott szempontok szerint,
 a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezése,
 Saját ötleteik, elképzeléseik megjelenítése,
 az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok tulajdonságairól,
alkalmazási lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok szerepéről, a népi építkezés néhány
jellemző vonásáról.
Legyen jártas a tanult kézműves tevékenységek alapvető munkafolyamatainak
alkalmazásában.
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7. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Famunkák
ELMÉLET
A fa felhasználási területei
A fának, mint alapanyagnak megfigyelése
GYAKORLAT
Egyszerű fafaragási technikák kipróbálása (p1.: karcolás, ékrovás) A
munkafolyamatokhoz szükséges eszközök és használatuk
Vesszőmunkák
ELMÉLET
A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben
GYAKORLAT
A vessző előkészítése
A kosárfonás alapjai (p1.: alátétkészítés)
Kisebb tárgyak, játékok vesszőből (p1.: csörgő, állatfigurák)
Háncs- és gyékénymunkák
ELMÉLET
A háncs- és gyékényfonás alkalmazási területei
GYAKORLAT
Előkészületek a fonáshoz
Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással Egyszerűbb mintázási
lehetőségek kipróbálása Egyéb háncs- és gyékényfigurák készítése
Népi kerámia
ELMÉLET
Kerámiák a lakáskultúrában
Kerámiával közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Tárgykészítés felrakással és lapok összeillesztésével Különféle díszítési módok - rátétes,
mélyített és áttört díszítés
Bőrmunkák
ELMÉLET
A bőr felhasználási területei
A bőr fontosabb munkatulajdonságai
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GYAKORLAT
Kisebb használati tárgyak létrehozása bőrből
Díszítési lehetőségek megismerése - szironyozás, domborítás, rátétvarrás
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a tervezés szempontjai, folyamata,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom megfigyelése, a népművészet motí
vumrendszere,
 tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan,
 a tárgyak esztétikumának megfigyelése,
 a használt eszközök balesetmentes alkalmazása

Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a fa, a vessző, a háncs - gyékény, a kerámia és a
bőr alkalmazási területeiről, az anyagok fontosabb munkatulajdonságairól, a tárgyak
jelző értékéről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika
alkalmazásában.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Szövés
ELMÉLET
A szövőkeret felépítése
A szőttesek mintakincse, kompozíciós megoldásai A szőttesek szerepe a lakáskultúrában
GYAKORLAT
Felvetés a szövőkeretre
A szövés munkafolyamata, egyszerűbb mintázási technikák Mintakendő
készítése
Hímzés
ELMÉLET
Hímzések a népviseletben és a lakástextileken A régi és új stílusú hímzések
összehasonlítása
GYAKORLAT
Saját tájegységhez kötődő szabadrajzú hímzés Egy szálvonásos technika kipróbálása
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Batikolás
ELMÉLET
A textilfestés anyagai, munkafolyamata
GYAKORLAT
Viaszolt és csomózott batikolási technikák
Ékszerkészítés
ELMÉLET
A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Öltözetkiegészítők, ékszerek készítése
Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok A gyöngyszövés
Népviselet
ELMÉLET
A népviselet elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával
A népművészet továbbélése
ELMÉLET
A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között
GYAKORLAT
A lakáskultúrához köthető, mai igényeknek megfelelő tárgykészítés választott technikával
Rendszerezés
ELMÉLET
A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése (anyagok,
technikák, tárgyak csoportjai...)
GYAKORLAT
Önálló tárgykészítés a tervezéstől a kivitelezésig választott technikával
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 önálló alkotómunka: tervezés, munkafázisok megállapítása, kivitelezés,
 a tanult technikák komplex alkalmazása,
 irányított megfigyelések, gyűjtőmunkák,
 a tárgyak esztétikumának megítélése,
Körtánc AMI

378

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

eszközök balesetmentes használata.
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi szőttes és a hímzés jellemzőiről, az ékszerek
és a viselet jelentéstartalmáról, a népművészet továbbélési lehetőségeiről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika
alkalmazásában.
Legyen képes az önálló alkotómunkára, esztétikus, igényes tárgyalkotásra.
15.4.
A KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama.
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Kézműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító
készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be
a tanuló kézművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves
eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka
alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból készített,
formázással, festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel, domborítással,
varrással...) alakított és díszített kézműves alkotás lehet:
- használati tárgy,
= gyermekjáték,
= népi hangszer,
= hagyománytárgy...,
- ajándéktárgy.
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 kézműves tárgy.
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A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból,
szabadon választott kézműves technikával létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk ...).
3. A vizsga értékelése
A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- kézműves alapismeret,
- a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A KÉZMŰVES 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
Kézműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kézműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét. A
kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről, a
kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet kézműves emlékeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kézz
kézműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka
alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott
díszítési és összeállítási technikával (ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból
készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással,
faragással, batikolással...) létrehozott vizsgamunka lehet:
- használati tárgy
= lakástextil, öltözetkiegészítő,
= népi gyermekjáték,
= népi hangszer,
= hagyománytárgy ...,
- ajándéktárgy.
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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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a
tanuló által készített terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges
kézműves technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer...).
2.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a kézművesség anyagai,
- kézműves technikák, technológiák,
- kézműves díszítési módok,
- tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon,
- a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,
- a kézművesség tárgytípusai,
- a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
- a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező
készség,
- manuális és konstruáló készség,
- díszítő, stilizáló készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége, kreativitása,
- az anyag- és eszközhasználat szintje,
- a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés...)
szintje,
- a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
- a vizsgatárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja.
3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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16. MAKETT-PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
16.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
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- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
16.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

5

6

7

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2

Vizuális
alapismeretek
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Műhelygyakorla
t

Összesen:

2

2

2

2

2

2

2
4
4
4
4
4
4
4
16.3. Évenkénti tananyag és követelmény

2

2

2

4

4

4

VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Célja: hogy játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve megismertesse a tanulókat a programmal és felkeltse érdeklődésüket a papírral való tágabb
körű foglalkozás iránt.

A műhelyelőkészítő tematikájának bemutatása Az előkészítő tematikájának
ismertetése A papír felhasználási területei, tulajdonságai A felhasználhatóságot
befolyásoló tényezők
A tangram
A játék szerepe a gyermekek életében A tangram lényege
Sablon alapján tangram készítés
A megfelelő papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata A színek szerepe.
Különböző alakzatok kirakása
Papírhajtogatás
Az origami eredete, jelentése és jelentősége
Az
általánosan
elfogadott
hajtogatási
jelölések,
szimbólumok
értelmezése
Alaphajtogatások megismerése (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) Különböző
papírok kipróbálása
Állatfigurák hajtogatása (kutya, róka, nyúl) Játék az elkészült figurákkal
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Papír batikolása.
A batikolt papír felhasználásával titkos boríték hajtogatása
Papírkivágások
Szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz A technika ismertetése,
bemutatása
A tervezés lépései
Sablonok készítése és kipróbálása
Nyomatok készítése
Különböző karakterű papírok használata
Nyomtatás papírra, kipróbálás textilen
Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése
Marionett báb készítése - kedvenc mesefigurám címmel A báb megtervezése
A fej kialakítása papírmaséból
Test készítése dobozok felhasználásával Anyagtársítások alkalmazása
Papírmakett készítése - az én kunyhóm címmel
A makett megtervezése
A makettek készítése dobozok kialakításával, kiegészítésével, mértani testek készítésével
A környezet jelentősége
A szimbólumok, jelek szerepe
Bűvös tárca készítése
Az anyagok előrajzolása, pontos leszabása
A borítás, a sarok kialakítása. Az anyagtársítás fontossága
Papírsárkány készítése
Az érdeklődés felkeltése
A sárkány fő részei, azok funkciói
A stabilitás jelentősége, a díszítés szerepe Az elkészült munka kipróbálása, röptetés
Repülőmodell készítése
A pontosság szerepe, sablonhasználat. Szimmetria
Az illesztések, a ragasztás esztétikuma Az elkészült modell kipróbálása
Reklámsapka készítése
A viselhetőség és a méretek figyelembevétele tervezéskor A szín és a felirat szerepe.
Karcolás, hajtás
Képeslap készítése
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A cél és a célszerűség. A felirat szerepe
Szétnyitható képeslapból kiemelkedő egyszerű formák létrehozása
Kiállítás rendezése a munkákból
Vendégek (szülők) meghívása a saját készítésű kártyákkal Játékos feladatok az érintett
témák kapcsán Családi origami készítés (kétkezes a mamával)
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
A papír
Az íráshordozók: kő, agyag, papirusz, pergamen, viasztábla, fakéreg, pálmalevél,
selyem, papír
A papírgyártás:
története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata
A papír tulajdonságai:
négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány
A papír csoportosítása:
négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás
A papír szabványos méretei (A sorozat)
A struktúra, faktúra és textúra
A struktúra, mint az anyag szerkezete A textúra, mint a struktúra felülete
A faktúra, mint a külső behatásra változó felület
Az origami
Az origami: eredete, jelentősége, jelölésrendszere, alapanyagai A leegyszerűsítés,
elvonatkoztatás
A papírsárkány
Készítésének történeti áttekintése, eredete, funkciói, fajtái, anyagai Az aerodinamika főbb
törvényei
A tervezés szempontjai
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe
A sárkánykészítés anyagai, eszközei
Az álarc, maszk
Az álarc, maszk szimbolikus jelentésének kultúrtörténeti áttekintése Az álarc, maszk
funkciói: színházi, rituális, halotti
Helyi folklorisztikus sajátosságok
A papírmasé készítés eredete, technikája, felhasználási lehetőségei A görög színház
jellemzői és a görög mondavilág
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GYAKORLAT
A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésével játékos
feladatok megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás - tépés, nyírás, vágás, hajtogatás,
rétegképzés)

FELADATOK
A papír megismerése
A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási
irány)
Merített papír készítése
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött spárgadarabokból
A merített papír színezése, kombinálása termésekkel
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése, kompozíciókba formálása érzelmek kifejezésére
Origami
Az alaphajtogatások (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) megtapasztalása különböző papírfajták felhasználásával
Az egyénileg ideálisnak tapasztalt papírfajta kiválasztása
Saját színezésű papírból egyszerű formák létrehozása, azok széleskörű variációs lehetőségeinek előállítása
Papírsárkány
A sárkánykészítéssel kapcsolatos műveleti sorrend, pontossági igény elsajátítása (sablon
felhasználás, rajzolvasás alapján önálló tervezés és kivitelezés) A repítési próbák alapján
módosított új változatok készítése
Álarc
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból Jellemábrázolás
A monda eljátszása
Minimumkövetelmény
A tanuló sajátítsa el az elméleti ismereteket.
Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír megmunkálásának alapvető
műveleteit.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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ELMÉLET
A papírművészet irányzatai és technikái
A sík és térbeli megjelenítés kifejező eszközei
A metszetek, rétegképzés, visszafejtés, papírmasé, hálózatok testté formálása, stb.
Árnyjáték
Az árnyjáték eredete
Az árnyjáték nemzeti (Kína, Jáva, Törökország, Magyarország) sajátosságai Az árnyjáték
sajátos technikai jegyei
A bábok anyaga, fajtái
A mozgatás, mozgathatóság lehetőségei
A jellemábrázolás folthatássá redukálása
Egyéb bábtípusok
A botbáb, gyűszűbáb, kesztyűbáb, marionettbáb főbb jellemzői A bábtervezés
követelményei
Az anyag, konstrukció, jelzés, szín, arány szerepe
Testek, testcsoportok
A mértani testek származtatása
A testépítés szabályai: tervezés, kivitelezés
Az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja A szóma fogalma
Térábrázolás
A térábrázolási konvenciók
Optikai csalódások: a perspektíva és az axonometria fintorai Escher rajzai, térformái
A színek szerepe a térérzékelésben
GYAKORLAT
Papírmetszetek készítése
Árnyjáték tervezése, kivitelezése, megelevenítése. A vizuális nyelv, az ábrázolás
elemeinek, a kifejezés eszköztárának alkalmazásával testek, testcsoportok, használati
tárgyak létrehozása, az alkotó fantázia kibontakoztatása
FELADATOK
Papírmetszet
Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá
rendezése
Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és formavariációk létrehozása
Árnyjáték
Körtánc AMI

388

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A tanulók által kiválasztott népmese megjelenítése
A figura, a karakter, a konstrukció, a díszlet, a jelmez, a paraván megtervezése
Kivitelezés egyéni és csoportmunka keretében
A mese bemutatása
Testek, testcsoportok
Testhálók, testek készítése
Csonkolt testek testhálói
Vetületi rajzok alapján a test előállítása
Szabályos sokszögek hajtogatása, a sokszögekből testek építése egymásba
csúsztatással, a variációs lehetőségek kihasználásával
Szómák készítése színek használatával és azok megelevenítése (tárgyiasítás)
Lehetetlennek tűnő, ill. többértelműnek látszó tárgyak előállítása Adott testek felszínét
betöltő mintaelemek tervezése (raport) Formaváltoztatás grafikával (formarobbantás) A
mértani testek optikai megjelenítésének megváltoztatása rákerülő grafiká val,
színekkel
Képkeret
Különböző profilú papír keretek tervezése és kivitelezése egy lapból hátlap pal
Sík és domború keretdíszek tervezése és megvalósítása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a papír méretének és formájának megváltoztatását
hajtogatással.
Tudjon testeket, testcsoportokat készíteni.
Legyen képes hibás, illetve hibásnak tűnő rajzok elemzésére a térábrázolási
konvenciók alapján.
Alakuljon ki az alapvető eszközhasználó jártasságok megléte.

5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A makett, a modell
A makett és a modell közös és eltérő ismérvei
Szerepük a tervezési folyamatban (művészet, ipar)
A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából A formaelemzések
módszere a célirányos megfigyelés A megértést, megjelenítést segítő eljárások
alkalmazása:
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pozitív-negatív forma - a karakter,
formakövető vonal - a plaszticitás,
metszetek - a belső szerkezet,
nézeti képek - a tömeg,
térréteg - a térmélység,
folyamatábra, fázisrajzok - a mozgásváltozás kifejezésében

A tervezés általános szempontjai
Az anyag, szerkezet, funkció, forma egysége
Mobil
A mobil jelentése
Néhány a témához kapcsolódó fizikai (statikai, mechanikai) törvény megismerése
Az alkotást segítő képzőművészeti példák elemzése:
Moholy - Nagy László, N. Schöffer
GYAKORLAT
A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezettervezés,
személyes élmények, a fantáziavilág kivetítésével
FELADATOK
Makett
Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel
Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként
szemlélve
Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjelenítése
Önálló tervezés: lakás, tárgy
A terv makett formájában történő kivitelezése a papír, a papírmasé sokrétű
alkalmazásával
Modell
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján A papír társítása fával
Egy szabadon választott szerkezet modellezése Szerkezetet szemléltető tervrajzok
készítése A megvalósítandó terv kiválasztása, indoklása A modell elkészítése
Ítéletalkotás, a szükséges módosítások végrehajtása
Mobil
A papír társítása fémhuzallal, fonallal
Egyszerű síkidomokból mobil létrehozása, színkompozíciós változatok előállítása
Mértani testek, összetett formák mobillá rendezése
A részek összeépítettségét, statikai rendszerét magyarázó rajzok készítése
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Emberi, állati alak mobilként való megjelenítése
A tipikus mozgásformák jelzése
Az esetlegesség kizárása különböző szerkezeti, rögzítési megoldásokkal

Hirdetőtábla
A tartószerkezet makettezése
Az információt hordozó felület mobilként való működése a felismerhetőség, olvashatóság
és a színek szerepének figyelembevételével
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a makett és a modell közös és eltérő ismérveit, tervezésük és
készítésük alapelveit és technikai fogásait, a tervek pontos, esztétikus kivitelezését.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
A betű
Az írás jelentősége
Az írás előzményei
A fejlődés útja a képírástól a betűig A betűtervezés szempontjai:
szerkezet, arány, karakter, olvashatóság,
a mondanivaló és a betűtípus harmóniája,
a dekorativitás, esztétikai élmény
A nyomtatás
Kultúrtörténeti jelentősége
Tipográfiai szempontok:
méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés...
Alkalmazott grafika
A funkció támasztotta tervezési követelmények, specifikumok: könyv, plakát, bélyeg,
papírpénz
A vízjel, piktogram szerepe:
védjegy, reklám, információ, díszítés
A képi megjelenítés eszközrendszere:
a kifejezés, gondolatközlés módszere,
a látvány, a gondolat lényegének kiemelése,
tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák megfogalmazása, a képi megjelenítés,
értelmezés műveleteinek elvégzése
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A komponálás lehetőségei:
alá- és mellérendeléssel,
időrenddel, sorrendiséggel, nézőpont szabad megválasztásával,
képkivágással,
színtranszponálással
GYAKORLAT
Az alkalmazott grafikai eljárások képi kifejező eszközeinek felhasználásával a
mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak készítése
FELADATOK
Betűk, vízjelek, piktogramok
Olyan betűsablon, sablonelem készítése, amely egy betűtípuson belül az ABC
minél több betűjének előrajzolását teszi lehetővé
Betűk, betűcsoportok, piktogramok, vízjelek tervezése síkban és térben Síkból
kiemelkedő forma - ragasztással, ragasztás nélkül Papírmetszetek rétegfelrakása.
Visszafejtés
Dobozszerű, üreges kiképzés
Papírmasé
A különböző vízjelek egymásutánja, mint képírás
Plakát tervezése
Sík plakát készítése különböző rendezvények, termékek reklámozására
(képzőművészeti, zenei, irodalmi, sport, környezetvédelmi, cirkuszi ...)
Domború plakátok készítése papírmaséból
Rétegfelrakással, mobil elemekkel a térbeliség szemléltetése
Hirdetőoszlop tervek, makettek készítése A papír társítása más anyagokkal A környezeti
elemek szimbolikus jelzése
Bélyeg tervezése
Sorozatterv szabadon választott témában
A témát jelző egyedi mappa készítése a tervrajzoknak
Pénz tervezése
A fizetőeszközök specifikumainak (a hagyományos, általános érvényű pénzérmék és
papírpénzek; a speciális fizetőeszközök; a hamisítás lehetőségét gátló jelek, eljárások)
figyelembevételével papírpénz tervezése
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a papír előállításával, megmunkálásával kapcsolatos ismeretanyag
elsajátítására;
a
tárgytervezés,
tárgyelemzés
szempontjainak
következetes
alkalmazására.
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Alakuljon ki a papírkínálta formai, technikai alkalmazási követelményeket figyelembe
vevő tárgyalkotó képessége.
Legyen képes gyakorlati tapasztalatok birtokában variációs sorozatok előállítására
különböző technikákkal.
Tudja az eszközöket, segédanyagokat rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Sokszorosító grafikai eljárások
A fametszet
A linómetszet
A rézkarc
A szitanyomás
A fénymásolás jelentősége
A fénymásolás működésének lényege
A Fénymásolásban használható papírfajták
A fénymásológép előírásszerű működtetése
A kicsinyítés, nagyítás
A másolandó kép, szöveg minőségének megfelelő beállítások A fénymásolás alkalmazása
a művészi kifejezés eszközeként Példák a XX. sz. művészetéből
A papír
A szabványos papírméretek (B sorozat)
A papír szakszerű tárolása
A tárolás környezeti feltételei:
hőmérséklet, páratartalom, mechanikai, kémiai elváltozások megakadályozása,
védőcsomagolás, tűzvédelmi előírások betartása
A tárolás eszközigénye
Nyomdalátogatás
A konzerválás
A konzerválás anyagai. eszközei, műveletei (felületi kezelés, impregnálás)
A restaurálás
A restaurálás célja, feladatai, anyagai, eszközei A felület tisztítása, a foltok eltávolítása A
sérült papír javítása, a hiányok pótlása Restaurátorműhely megtekintése
Vegyszerek szakszerű tárolása, balesetmentes használata GYAKORLAT
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A témának megfelelő eljárások, papírfajták alkalmazása. A papír állagmegóvása,
restaurálása
FELADATOK
Papírnyomó eljárások
Papírmetszet, papírdúc
Pozitív, negatív formák jelentősége Szitanyomás
Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal
Fénymásolás
Fénymásoló gép használata a képi kifejező eszközök gazdagítása, módosítá sa
érdekében
"Öszvér" tárgyak montírozása fénymásoló segítségével
Paszpartuzás
A paszpartuzás funkciói: rögzítés, biztonságos tárolás A paszpartuzásra megfelelő
papírfajták kiválasztása A paszpartu sniccer szakszerű használata
Mappa
A nyomatok biztonságos tárolására alkalmas tok tervezése, kivitelezése Anyagtársítások különböző fajtájú papírok használata a funkciónak megfelelően (textil társítása papírral)
Konzerválás
A papír tulajdonságainak, az alkalmazott művészi technikának megfelelő
eljárás kiválasztása
Kísérletezés különböző papírfajtákon
Saját készítésű alkotásokon a felületi kezelés ill. az impregnálás kipróbálása
Restaurálás
Sérült lapok, metszetek javítása, beszakadások "eltüntetése" Hiányok pótlása lapok és
papírmasé tárgy esetében
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és alkalmazza a sokszorosító eljárásokat.
Legyen képes az elkészült alkotások előkészítésére, kiállítására, tárolására; a megfelelő
konzerválási, restaurálási módszer kiválasztására, az anyagok, eszközök biztonságos
használatára.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Lapok rögzítése
A rögzítési módok (ragasztás, fűzés, spirálozás), eszközök megismerése Az egyes
módszerek előnyei, hátrányai
Könyvkötés
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Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző művészeti korokból A könyv részei
A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok Látogatás egy könyvkötő
műhelyben
Tipográfia
A könyv nyomdai kiállítása, megtervezése
Méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés
Naptár
Az időszámítás kezdetei
Természeti megfigyelések, ismétlődések Csillagászat (holdév, napév) Gergely-féle
(gregorián) naptár Napórák
GYAKORLAT
Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok megtapasztalása. A gépek,
eszközök balesetmentes használata. Az egyéni érzékenységnek, gondolati tartalmaknak
tükröződése művészkönyv formájában
FELADATOK
Napóra
Lapszerű kiképzés nyírással, hajtogatással, a földrajzi helyzet figyelembevételével
Tömbszerű kivitel: rétegek ragasztásával, papírmaséból, anyagtársítással
Naptár
12 lapos naptár tervezése meghatározott személynek
Az egyén érdeklődésének, korának, ízlésvilágának megfelelő formátum, betűtípus,
díszítmény, színvilág megalkotása
A laprögzítési mód (lapozhatóság, a rögzítési módból eredő kényszerű letépés)
megválasztása
A letépett lap hasznosíthatósága (csomagolóanyag, képeslap, könyvjelző, művészi
metszet...)
Könyvkötés
Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása A folyóiratok előkészítése a kötéshez Előzék és fűzés
Könyvtest készítés
A tábla és gerinclemez kiszabása A könyvtest behelyezése a táblába
Restaurálás
A sérült könyv helyreállítása, újrafűzése A borító javítása, esetleg pótlása
Művészkönyv
Az egyediségre törekvés - a bizarrság kizárása nélkül
Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az igénybevételnek, esztétikai igényeknek legmegfelelőbb laprögzítési
eljárás kiválasztását. Szerezze meg a könyvkötéssel kapcsolatos alapvető jártasságokat.
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9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
Tárgyak tervezése
A kinek, mit, miből, hogyan kérdése
Ergonómia:
antropológiai vizsgálatok,
a szabványok szerepe, konfekcionálás
Anyag-szerkezet-funkció-forma egysége, az esztétikum jelentősége
A XIX. század végi és a XX. századi képző- és iparművészeti mozgalmak alkotásainak
elemzése:
expresszionizmus, kubizmus, neoplaszticizmus, konstruktivizmus, futurizmus, Art
Nouveau, Art Deco
Bútortörténet
A szék és egyéb ülő alkalmatosságok szerkezeti, formai változása az ókortól napjainkig
A térszervezés lehetőségei bútorokkal
Bútor a népművészetben
Viseletek
Az öltözködés történeti áttekintése, különös tekintettel a felsőruházatra, kalapokra,
ékszerekre
Viseletek a népművészetben
A XX.sz. divatirányzatai
A minimál lakótér fogalma Szimbólumok
Alaprajz
Arányok és szabványok
Csomagolás
A csomagolás szerepe:
az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény A csomagolás által
felvetődő környezetvédelmi gondok: újrahasznosíthatóság,
lebomló csomagolóanyagok
A csomagolásművészet (Japán, Christo)
Csomagolás fajták:
zacskó és tasak félék - sima, redős, redős-talpas, zsákok,
dobozok - kartondoboz, hullámdoboz
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GYAKORLAT
A szaktörténeti ismeretanyag hasznosítása révén a papír szerkezetéből, tulajdonságaiból
fakadó lehetőségeket, korlátokat figyelembe vevő tervező, kivitelező tevékenység
FELADATOK
Kísérletek
Különböző lapok, kartonok, lemezek szakítószilárdsága, statikai terhelhetősége, ütésállósága
Hajtogatott profilok, ragasztott szerkezetek vizsgálata
Szék tervezése, készítése
Szék tervezése, készítése papírtekercsből, mint zárt formából kiindulva Szék tervezése,
készítése laprétegekből felépítve
Többfunkciójú, lapra szerelhető ülő alkalmatosság tervezése gyerekeknek
Minimális lakótér tervezése, makettezése
Saját igény megfogalmazása
Az adott alapterület beosztási variációinak (szabadon választott alak;
kötött határoló falak és vizesblokk; hasznos alapterület nagyságát növelő
ötletek, lehetőségek) kialakítása
Ruha és kiegészítők tervezése, készítése
Az anyagmegválasztás jelentősége a viselhetőség szempontjából Papírfonatok, hurkok,
csomók; papírszövedékek készítése (síklapokból, sodratokból)
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Papírművészet
A korok és technikák történeti áttekintése
Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése A művek elemzése
érzelmi, esztétikai, technikai szempontból Dekollázs technikák:
égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás
XX.sz.-i művészeti irányzatok:
Új realizmus, Hiperrealizmus, Kinetikus művészet, Hard edge, Objekt, Process art
Szobrászat
A szobor, mint díszítőelem
A körplasztika
Térhatás a plasztikus ábrázolás révén Tömeghatás
Térformálás
A faktúrától a tudatos térformálásig vezető út Az egyes minőségek, kategóriák határai
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GYAKORLAT
Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok al kotásában
FELADATOK
Térformálás
Faktúrák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával Hangulatok, érzelmek
kifejezése faktúrákkal Történet elmesélése figurális domborművön
Domborművek létrehozása dekoratív céllal
Szobor készítése
Szobor készítése fém vázrendszerre történő felrakással, gipszforma kiöntésével, ragasztott rétegek faragásával
Fény-árnyék
Fény-árnyék térkompozíciók létrehozása
Fény-árnyék játékok létrehozása a megvilágítási irány, intenzitás
változtatásával, szendvicsdiák használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló kreatív módon alkalmazza a tanult eljárásokat, ismereteket. Ismerje és használja
a tervezés, tárgyalkotás igényes kivitelű dokumentálását.
16.4 A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰHELYGYAKORLAT
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
igényessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak
megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, igényességét, a makett- és
papírtárgykészítés műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló makett- és
papírtárgykészítő műhelygyakorlat során megszerzett manuális készségét, technikai
jártasságát, szakmai tudását.
A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
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A) Rajzi, tervezési dokumentációval és műhelyrajzokkal együtt benyújtott makett,
papírtárgy vagy tárgycsoport. A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott összeállítási és díszítési
technikával készített, papír vagy makettezésre alkalmas anyag felhasználásával
kialakított tárgy vagy tárgycsoport lehet:
- játék vagy szerepjátszást elősegítő tárgy,
- használati tárgy,
- épületmakett vagy tárgymodell,
- mobilszobor.
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 tervezett és elkészített makett vagy
papírtárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával (festett, nyomtatott,
batikolt anyagból, anyagtársítással...) alakított és (a funkciónak megfelelően kép és
szöveg alkalmazásával...) díszített alkotás (képeslap, boríték...).
3. A vizsga értékelése
A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a tervek és műhelyrajzok igényessége,
- tárgy- és formatervező képesség,
- konstruáló készség, kreativitás,
- díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret,
- a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele,
- a vizsgamunka összhatása.
A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ 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
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti
elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a makett- és papírtárgykészítés
anyagairól, sík- és téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
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feladat megoldása mutassa be a tanuló műhelygyakorlat során megszerzett technikai
jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből
tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
makett, papírtárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció), szabadon
választott díszítési és összeállítási technikával készített vizsgamunka lehet:
- csomagolóanyag, csomagolási eszköz (tasak, zsák, doboz ...),
- használati tárgy,
- épületmakett, tárgymodell,
- könyv, mappa,
- térkonstrukció,
- relief vagy szobor.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített makett- vagy papírtárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által
készített terv alapján tetszőleges technikával (festett, nyomtatott, batikolt anyagból,
agyagtársítással...) alakított és (a funkciónak megfelelően kép és szöveg
alkalmazásával...) díszített alkotás (egyedi mappa, névjegykártya...).
2.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a makett- és papírtárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai,
- a papírkészítés folyamata,
- a papírművészet, területei, műfajai,
- a könyv, a betűírás története,
- a papírművészet technológiái, eszközei,
- a tervezés ergonómiai szempontjai,
- az alkotói folyamat fázisai,
- díszítési módok, anyagtársítási lehetőségek,
- a papír tárolásának, konzerválásának, restaurálásának anyagai, eszközei, műveletei,
- a makett- és papírtárgykészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- a tervek és műhelyrajzok szintje,
- a terv egyedisége,
- tárgy- és formatervező képesség,
- konstruáló képesség,
- díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret,
- a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele,
- a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
- a vizsgamunka összhatása.
3.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének
általános szempontjai:
Körtánc AMI

400

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség

17. TEXTILMŰVES TANSZAK
17.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
17.2. Óraterv
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A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.
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17.3. Évenkénti tananyag és követelmény
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VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Ismerkedés a textillel
ELMÉLET
Ismerkedés a textillel, mint anyaggal, annak sokszínűségével, felhasználhatóságának fő
területeivel, a textilhez kapcsolódó, a textilt alakító eszközökkel
Anyagismeret:
természetes anyagok - len, kender, pamut, gyapjú, selyem, mesterséges anyagok műszálak
Ősi textilmaradványok a művészet története során (p1.: Egyiptom - kopt, Kína - selyem)
GYAKORLAT
Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással
Textil foltkollázsok készítése, képek létrehozása ragasztással, varrással
Ismerkedés a textil alapanyagaival ELMÉLET
A természetes anyagok felhasználása a termesztéstől, termeléstől a feldolgozásig
(természetrajzi ismeretekhez kapcsolódva) pl.: gyapottermesztés, szedés
Körtánc AMI
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A len gerebenezése, tilolása, stb.
Gyapjúfajták, nyírás
Növényi és állati eredetű festékek megismertetése
GYAKORLAT
Festőnövények gyűjtése (bodza, sáfrány, dió, hagyma, stb.)
Gyapjú és pamutfestés növényi és állati eredetű festékekkel
Képek készítése természetes és mesterséges anyagok felhasználásával
A megfestett fonallal "írott kép" létrehozása (hímzés, öltés)
Ismerkedés a textilnyomatokkal
ELMÉLET
Ismerkedés a népviselet kialakulásával - látogatás a néprajzi múzeumban Ismerkedés a
népművészetben használt, a textilkészítésben alkalmazott eszközökkel, pl.: nyomódúc,
indigó, kékfestő
GYAKORLAT
Világos, egyszínű anyagra nyomat készítése (p1.: tárgylenyomatok, terméslenyomat,
pálcikák nyomtatása, tenyérlenyomat)
Nyomódúcok készítése krumpliból, radírgumiból, parafadugóból, esetleg fából
Dúc készítése papírhengerből, ráragasztott termésekkel
Terítő készítése nyomtatással
Geometrikus formák tervezése, kivitelezése, színpróbák, árnyalatok létrehozása
Faktúra és textúra játékok
ELMÉLET
Ismerkedés a textilek szerkezetével: szálszerkezet, anyagtan, anyagismeret (filc, selyem,
vászon, gyapjú vizsgálata)
Tömör, laza, sűrű, lukacsos, szőrös, érdes, sima, bársonyos anyagok felületeinek
vizsgálata
GYAKORLAT
Faktúra és textúra készítése, a megismert anyagok lenyomatai, frottázs készítése
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A batik I.
ELMÉLET
A batik szó jelentése
A jávai batik, a néger batik, az ikat története
GYAKORLAT
A batiktechnika megismerése, elsajátítása
Eszközeinek ismerete (viasz, csumi, batikpipa, spárga, selyem, vászon) Kötözött batik
készítése (trikó, ruhaanyagok, dekorációs anyagok)
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A batik II.
ELMÉLET
A batik hazai rokonsága
Tojásfestés, viaszolás textilre
A viaszolás készítésének tanulmányozása
GYAKORLAT
Batikolás selyemre, vászonra, viasszal
Színkihagyás, több szín alkalmazása
Batikolással kendő, sál, terítő festése
A színtartósság növelése, mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása
Textilfestés
ELMÉLET
Az új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) technikáinak megjelenési
lehetőségei a textilen
GYAKORLAT
Textilfestés ecsettel különböző anyagokra (vászon, selyem) Textilfilc használatával mini
textilek készítése
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az év során tanult batikolási lehetőségeket, a
textilfestést és a textilfilc használatát. Rendelkezzen az életkorának megfelelő színtani
ismeretekkel.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A szövés alapismeretei
ELMÉLET
A szövést segítő eszközök megismerése (motolla, vetőfa, szádfa...) GYAKORLAT
Felvetés, csíkok, színváltások alkalmazása kisméretben Karkötők, könyvjelző, tarisznya,
hajpánt, öv készítése szádfán
Textilbáb készítése I.
i
ELMÉLET
Bábok a művészetben
bábok
Schéner Mihály, Anna Margit bábfigurái

; Kínai

GYAKORLAT
i
Ujjbábok készítése
Körtánc AMI
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Az ujj, mint modell - körbefogása anyaggal
Állat, ember, vagy meselény ujjbábbal való megjelenítése
Textilbáb készítése II.
ELMÉLET
Bábszínház, színház, színháztörténet GYAKORLAT
Egyéni karaktert hangsúlyozó bábfigurák kialakítása az osztálytársak felöltöztetésével
Textilbáb készítése III.
ELMÉLET
Egy választott kor stílusának megismerése
A kor divattörténete, ismert ábrázolások felhasználásával
GYAKORLAT
A megismert stílusjegyek alapján báb készítése
Anyagok kiválasztása a divattörténet alapján, esetleg festés, varrás
Botra erősített és mozgatható marionettbáb, vagy ember nagyságú textilbáb készítése
Textilbáb készítése IV.
ELMÉLET
Panoptikumok, p1. a Budai Vár alatt Kultúrtörténet, divattörténet, lakáskultúra
GYAKORLAT
Bábfigura tetőtől talpig való felöltöztetése korhű öltözékbe szőtt anyagok felhasználásával
A bábfigura berendezett térbe helyezése (pl.: babaház)
Az adott tér hangulatához illő textilek tervezése, anyagok kiválasztása
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető varrási, applikálási és szövési ismeretekkel. Tudja a
textilbábkészítés alapismereteit. Alkalmazza a varrási és szövési ismereteit a textilbáb
készítése során.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Nemezelés, nemezkészítés I.
ELMÉLET
A gyapjú tulajdonsága, alakíthatósága Népművészeti motívumkincsek gyűjtése
GYAKORLAT
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A gyapjú festése
Használati tárgyak tervezése, ezek átírása nemezre Kis nemeztárgyak (p1. tarisznya,
pénztárca) készítése
Nemezelés, nemezkészítés II.
ELMÉLET
Honfoglaláskori sátrak, jurták megismerése
Múzeumlátogatás
GYAKORLAT
Egyszerű, kisméretű nemezlabda készítése (gyúrás, tömörítés) Nagyméretű
nemezplasztikák készítése, összeépítése fémmel, fával, fémszállal
Nemezelés, nemezkészítés III.
ELMÉLET
A mai nemezművészet megismerése
GYAKORLAT
Közös alkotás létrehozása az eddig ismert eljárásokkal (nemezelés, kollázs, hímzés,
varrás, festés, applikálás, különböző anyagok felhasználása)
Szövés és nemezkészítés
ELMÉLET
A hazai textilművészek munkáinak tanulmányozása
GYAKORLAT
Nemezelt és szőtt anyagokból kiegészítők összeépítése (tarisznya, öv)
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a gyapjú tulajdonságait, a nemezkészítés eljárásait, a szövés alapjait.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Térplasztika - a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása I.
ELMÉLET
A plasztika fogalma, plasztikus alkotások a művészetben Háromdimenziós műalkotások,
körbejárhatóság
GYAKORLAT
Az elmúlt évek során tanult anyagok, technikák tetszőleges felhasználásával kis
textilplasztika tervezése, kivitelezése
Térplasztika - a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása II.
ELMÉLET
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Síkból kiemelkedő plasztika, a dombormű fogalma Dombormű a művészetben (p1.:
Egyiptom - relief)
GYAKORLAT
Az eddig ismert eljárások alapján dombormű létrehozása textilből
Térplasztika-a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása III.
ELMÉLET
Textilplasztikák, térformák felkutatása a XX. századi képző- és iparművészetben
Egy-két alkotó textilplasztikáinak tanulmányozása
GYAKORLAT
Térbe helyezett plasztika tervezése és kivitelezése kötelek, fonott zsinórok, kender,
spárga felhasználásával, a tér figyelembevételével
Térplasztika-a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása IV.
ELMÉLET
Talált tárgyak felhasználása a XX. századi művészetben, lásd ready-made Textil és a
talált tárgyak, anyagok kölcsönhatása
GYAKORLAT
Talált tárgyak beépítése a textilplasztikába Minimumkövetelmény
A tanuló értse a tér-forma összefüggéseit. Rendelkezzen alapvető plasztikai
ismeretekkel és téralakítási képességekkel.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szövés - alapismeretek, technikák I.
ELMÉLET
Szálas anyagok
A szövés eredete
A szövés történeti áttekintése
GYAKORLAT
Felvetés elkészítése
A szövőszék megismerése a gyakorlatban
Alapszövések. 20x20-as szövésminták tervezése, készítése
Körtánc AMI
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Szövés - alapismeretek, technikák II. ELMÉLET
Az Iparművészeti Múzeum textilgyűjteményének megtekintése Tervezés - másolási
feladat múzeumi gyűjtés alapján
GYAKORLAT
Szőnyegszövési technikák, csíkritmusok, egyszerű minták elkészítése
Szövés - alapismeretek, technikák III. ELMÉLET
Népi szövőműhely felkutatása, tanulmányi kirándulás
Még működésben lévő szövőszék megtekintés fekvő és álló szövőszék közötti különbség
megismerése
GYAKORLAT
Szövés szövőkereten, szabadon választott technikával Szövés - alapismeretek,
technikák IV.
ELMÉLET
Az erdélyi festékes szőnyegek fajtái Az erdélyi szőnyegek motívumkincse
GYAKORLAT
Motívumkincs gyűjtése
A motívumok felhasználása a szövés során A szélek és a méret tartása
Valamely keleti szőnyeg egy kis részletének lemásolása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az alapvető szövési technikákat (torontáli, szumák, ógobelin és erdélyi
festékes).
Tudja a szőnyeg kezelésével kapcsolatos alapvető ismereteket.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gobelinszövés I.
ELMÉLET
A gobelinszövés története az ókortól napjainkig
A gobelinszövés történeti áttekintése, sajátos megnyilvánulásai a művészettörténeti
ismeretek tükrében
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GYAKORLAT
Gyapjúfestés
Saját terv elkészítése álló szövőszéken
Gobelinszövés II.
ELMÉLET Mai textilművészeti törekvések
GYAKORLAT
Kisméretű (p1. 40x50 cm-es) gobelin elkészítése az ismert és korábban alkalmazott
anyagok felhasználásával, beleszövésével
Szövés - alapismeretek, technikák
ELMÉLET Keleti csomózott szőnyegek fajtái
A csomózás technikájának ismertetése A keleti szőnyegek motívumkincse
GYAKORLAT
Csomózott szőnyeg készítése
Valamely keleti szőnyeg egy kis részletének lemásolása
Minimumkövetelmény
A tanuló sajátítsa el a gyapjúfestési ismereteket. Ismerje és alkalmazza a go
belinszövés és csomózás technikáját
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Divat, ruhák, kiegészítők I.
ELMÉLET
Divattörténet, mi a divat?
Egy kiemelt kor öltözködési kultúrájának megbeszélése Könyvtári, múzeumi gyűjtés
GYAKORLAT
Egyszerűen kivitelezhető ruha tervezése papíron
Anyag és színek megválasztása, megvarrása - felhasználható minden tanult technika
(varrás, szövés, hímzés, batikolás, rátét, stb.)
Divat, ruhák, kiegészítők II.

r

ELMÉLET
Divat egy adott korban (pl.: barokk) - festmények, zene tanulmányozása
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GYAKORLAT
Elegáns báli ruha tervezése, fantáziadús anyaghasználattal (festés, hímzés, stb.) és
gazdag díszítéssel
Divat, ruhák, kiegészítők III.
ELMÉLET
Divat a ruhán kívül - a kiegészítők divattörténete (pl.: kalap, táska, öv)
GYAKORLAT
Kiegészítő kivitelezése saját használatra az eddig megismert technikákkal és anyagokkal
Divat, ruhák, kiegészítők IV.
ELMÉLET
A viselkedéskultúra és illemtan kapcsolata a divattal
GYAKORLAT
Az év folyamán elkészített, jól sikerült modellek bemutatása házi divatbemutatón
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető divattörténeti ismeretekkel. Értse a ruha és a kiegészítők
kapcsolatát. Sajátítsa el a szabászat és varrás alapismereteit.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Lakáskultúra I.
ELMÉLET
A lakás kultúrtörténete
GYAKORLAT
Rajzok készítése a lakás részeiről, nyílászárókról, bútorokról Valamely részlet kidolgozása
makettban
Kivitelezés, berendezés, "textillel felöltöztetés"
Lakáskultúra II.
ELMÉLET
Népművészeti gyűjtés
Babaházak, gyermekjátékok
GYAKORLAT
Babaházak harmonikus berendezése, játékbabák felöltöztetése és enteriőrbe helyezése
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Lakáskultúra III.
ELMÉLET
A témához kapcsolódó folyóiratok tanulmányozása (p1.: Átrium, Otthon, Lakáskultúra)
GYAKORLAT
Szabadkézi rajzok, színtervek, színvázlatok készítése
A lakásban különféle funkciókat betöltő textilek tervezése (pl.: függöny, ágyterítő,
abrosz, párna, szőnyeg)
A kész munka elemzése, megvitatása, kiállítása az iskolában
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető lakás-kultúrtörténeti ismeretekkel. Értse az anyagforma-funkció összefüggéseit. Legyen képes funkcionális textilek tervezésére.
17.4. A TEXTILMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Textilműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító
készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, szakmai
tudását.
A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján szabadon választott műveletekkel (szövéssel, nemezeléssel...)
létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával
(szabás, varrás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos
mintázás, applikálás, kollázsszerű anyagtársítás...) létrehozott vizsgamunka lehet:
- használati tárgy,
= textilbáb,
= öltözetdarab, öltözetkiegészítő,
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= lakástextil...,
- textilplasztika.
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 tervezett és elkészített textilműves
tárgy.
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves
technikával létrehozott alkotás. A textilműves tárgy többek között lehet asszociációra,
motívumképzésre alkalmas formák átírásával, különféle eljárással díszített öltözködési
vagy lakástextil.
3. A vizsga értékelése
A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalakító és díszítményképző készség,
- kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- textiles alapismeret (alapanyag- és anyagalakítási ismeret, jártasság),
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A TEXTILMŰVES 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
Textilműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Textilműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze
a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a
textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, tárgyköreiről, a
hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és öltözködéskultúra esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, mesterségbeli
tudását, művészi igényességét.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
textilműves tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott - a tanári irányítással tervezett és kivitelezett színes rajzi, tervezési
munka alapján szabadon választott műveletekkel - szövéssel (torontáli, szumák,
Körtánc AMI

413

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

ógobelin, erdélyi festékes), nemezeléssel - létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil
meghatározott funkció szerinti alakításával (szabás, varrás...), díszítésével
(szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsolt
anyagtársítás...), illetve a felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott
vizsgamunka lehet:
- használati tárgy,
= textilbáb,
= öltözetdarab, öltözetkiegészítő (kalap, táska, öv...),
= lakástextil...,
- textilplasztika.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves
tárgy.
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott
textilműves technikával létrehozott alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott használati
tárgy.
2.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a textilművesség természetes alapanyagai,
- a textilművesség vegyszerei,
- textilt létrehozó eszközök, technikák,
- a textil fajtái, a textilfajták szerkezete,
- textilműves díszítési módok,
- a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen, a textilművesség ágai,
- szőttesek, szőnyegek,
- a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei,
- népi textíliák,
- textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben,
- divattörténet,
- textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező
készség,
- tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása,
- a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása,
- az alkalmazás szintje,
- a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma.
3.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
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- kommunikációs készség.
18. TŰZZOMÁNC TANSZAK
18.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és iparművészet
műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a
tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
18.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
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Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet
meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike
választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2
Vizuális
alapismeretek
Rajz-festésmintázás
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Műhelyelőkészít
ő

2

2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

2
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4
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2

2

2
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2

2

2
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4

4

4

4

4

4

4
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18.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Az alapfok első két évfolyamán fél-fél éves váltásban az intézmény személyi-tárgyi
felszereltségétől függően más-más műhelygyakorlat megismerésére kerül sor, melynek
célja a tanuló műhelyválasztásának elősegítése.
A tűzzománcozó műhelygyakorlattal való megismertetést a gyermek életkori
fejlettségéhez igazítva az utolsó félévre javasoljuk.
Ez a féléves, heti két órás gyakorlat engedjen betekintést a zománcozás legalapvetőbb
műhelytitkaiba, nyújtson lehetőséget a tűzzománctechnika legalapvetőbb anyagainak,
műfaji sajátosságainak, a zománcozás alapműveleteinek megismerésére.
Tegye lehetővé a zománcozás szépségeinek és nehézségeinek megismerését, a helyes
műhelyválasztást.
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Ismerkedés a zománc alkalmazási formáival
Zománcozott használati és dísztárgyak bemutatásán keresztül bepillantás a
zománcfelhasználás lehetőségeibe
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Zománcalkotások bemutatásán keresztül ismerkedés a zománcművészet műfaji
sajátosságaival, ágaival
Bepillantás a zománcműhely munkájába
A zománcműhely alapberendezéseinek, a zománcozás legalapvetőbb műveleteinek
megismerése
A fémek és zománcok előkészítésének, a recipiens alapozásának, az alapozott lemezek
díszítésének, a zománc égetésének bemutatása
A zománcdíszítés megtapasztalása
Festési, faktúraképzési gyakorlatokra építve alapozott acéllemezkék díszíté se
zománciszappal
Csurgatással, összefolyatással játékos felületek képzése
Temperafestési tapasztalatokra építve alapozott acéllemezkék zománciszap
festéssel való díszítése
;
A zománcfelvitel megtapasztalása
Papírkivágási gyakorlatokra építve a sablonnal kitakart alapozott acéllemez
zománcpúderrel való díszítése
Viaszvisszakaparási gyakorlatra építve a fedőzománccal bevont acéllemezkék
visszakaparással való díszítése
Mozaikképzési gyakorlatokra építve a fedőzománccal bevont acéllemezkék
üvegdarabkákkal való díszítése
Az alapozás megtapasztalása
Gyárilag előkészített (kivágott) rézlapocskák, betétek zománcozásra való előkészítése
A zsírtalanított lapok alapzománccal való bevonása
Az alapozott lemezkék üveggyöngyökkel való díszítése
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnikai ismeretek:
 a zománc fogalma
a zománc, mint: nyersanyag, bevonat, díszanyag az ipari és iparművészeti
zománc,
 a tűzzománc alkotói: a zománcozható fémek (acél) és a zománcok (zománciszap),
 a tűzzománckészítés technikai feltételei: a zománcműhely berendezései,
szerszámai; az égetés, a fémmegmunkálás, a zománcfelhordás, díszítés eszközei,
 a tűzzománcozás folyamata: a legegyszerűbb zománcfelhordási, bevonási műveletek
(leöntés, felkenés, rácsurgatás),
 a legegyszerűbb zománcdíszítési technikák (összefolyatás, borzolás, cuppantás,
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nyomhagyás),
 a szárítás, égetés műveletei,
 a zománcozás alapvető munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi szabályai,
 a zománckészítés hibalehetőségeinek számbavétele (alapozásnál, festékfelkenésnél,
égetésnél),
 a zománcjavítás módjainak megismerése (valódi és áljavítások)
A tűzzománc technika műfaji követelményei: dekorativitásra, síkra, feszítettségre való
törekvés
A képi megjelenítés ismeretei:
 élmény és információszerzés a képi világ tanulmányozásával, a közvetlen
környezet értelmezésével, művészeti példák elemzésével, a képi világ, a vizuális nyelv
alapelemeinek megismerésével,
 a szín szerepe a képalkotásban: színtani ismeretek, a színek rendszerezése, a
színek hatása (érzelmi és hőhatás, optikai és térhatás) és kölcsönhatása, figyelemfelhívó
és szimbolikus szerepe,
 a zománcszínek tulajdonságai,
•
a struktúra, faktúra és textúra szerepe a képalkotásban
A kifejezés, alkotás eszközrendszere:
a lényegkiemelés, figyelemvezetés (elhagyás, leegyszerűsítés, sűrítés, elvonatkoztatás,
absztrahálás) eljárásainak,
a tervszerű, igényes munkavégzésre.

3. TANANYAG
Azonos méretű zománclapok sorolásával, rendezésével (alap, kevert, kiegészítő és
rokonszínekre, színátmenetekre, színharmóniákra, díszharmóniákra épülő) kompozíciók
összeállítása
Rusztikus felületek kialakítása
Különböző zománcbevonási műveletekkel (csurgatás, cuppantás) más-más felületi
minőség, fény-árnyékhatás modulálása
Üvegdarabkák, üveggranulátumok, üveggolyócskák beépítésével, beolvasztásával új
felületi hatások teremtése
Zománctextúra képzése
Természeti és mesterséges formák nyomataival a textúra zománcban való rögzítése
Textúrális hatások felhasználása a zománcalkotásokban
Erősen rusztikus hatású mesterséges formákkal, anyagokkal (kötél, függönydarab...)
azok összeépítésével, nyomhagyással zománckompozíciók ké szítése
A természet formáinak (levél, kéreg, tenyér...) nyomataival, a belső törvények alakította
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szerves elrendezésű felület rajzolatának kiemelésével organikus képalkotás
A texturális felület elrendezésében levő szabályosság megfigyelésével, leegyszerűsítéssel,
sűrítéssel mértani minták alkotása A minták elforgatásával azonos elemekből épülő
díszlemezkék tervezése
 A rendezetlenség struktúráiban megbújó szabályosság feltárásával (kiemeléssel, a
színek figyelemfelhívó szerepével) az összefüggések láthatóvá tétele. A lapok tükrös
elrendezésével díszítőzománc tervezése csoportmunkában
 az elemek elrendezésének (felületrendezés; ritmus és egyensúlyteremtés;
szimmetrikus, aszimmetrikus, középpontos és átlós komponálás),
 az alkotás technikáinak (nyomhagyás, frottázs, leöntés, felkenés, lefolyatás,
csurgatás, cuppantás, borzolás, bolygatás) megismerése
GYAKORLAT
A környezeti formák színének, felületi minőségének megfigyelésével, színkeverési,
textúra és faktúraképzési előtanulmányok segítségével, a kifejezés, átírás
eszköztárának megismerésével alapozott acéllemezre:
 zománciszap felkenéssel, felfújással homogén,
 csurgatással, cuppantással, nyomhagyással bolygatott felületű autonizmusra épülő
játékos szín, textúra és faktúraképzési gyakorlatok készítésével a tanulók
anyagismeretének, eszközhasználó, tervező, alkotó képességének fejlesztése

FELADATOK
Homogén felületek kialakítása
Zománciszap felkenéssel, felfúvással próbalapok, színminták készítése gyárilag
alapozott acéllemezre
A fényes, matt, áttetsző és fedőzománcok megismerése
A zománcfelvitel, szárítás, égetés megtapasztalása
A technológiai fegyelem és sorrend betartása
A higiéniai követelmények megismerése
Homogén felületekkel komponálás.
Figurális rajzolatokkal texturális hatású képlemezek alkotása a zománcok egymásra
rétegződésével, visszakaparással
Zománcfaktúra képzés
A természet formáin külső erő okozta (szél, talajerózió, gépek ...) felületi változások,
faktúrahatások modulálása, felületalakítással (bolygatás, összefolyatás, borzolás)
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A fakturális hatások felhasználása a zománcalkotásokban
Homogén és bolygatott felületek, különböző textúrák és faktúrák egymásba
ötvözésével, kontrasztokra épülő zománcdíszburkolat képzése
Mozgással egybekötött gesztusokkal, csurgatással, leöntéssel érzelmi és lelkiállapotot
kifejező képlemezek alkotása A színek érzelmi és hőhatásának felhasználása a
kompozícióban
Minimumkövetelmény
A legegyszerűbb felületdíszítési és zománcbevonási technikák ismerete és alkalmazási
képessége.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnikai ismeretek
A zománcozás anyagai, technikái:
 a zománcpúder vagy zománcpor tulajdonságai,
 a zománcfelszitálás művelete,
 a sablonnal való zománcdíszítés és a visszakaparásos zománctechnika megismerése,
 a zománctapadást elősegítő kötőanyagok
Képi megjelenítés ismeretei
A pont, vonal, folt és szín szerepe a képalkotásban:
 a pont, vonal, folt és szín fogalma, fajtái, szerepe,
 a pont, vonal, folt és színképzés lehetőségei,
 a pont, vonal, folt és szín, mint: jelrendszer, szimbolika, díszítőelem,
 a pont, vonal, folt és szín formaképző, képalkotó szerepe,
 a vonal, folt és szín érzelmi és térhatása
A kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
 őskor - vonaldíszes kerámiák; karcolt, vésett, festett sziklarajzok,
 ókor - egyiptomi síkjellegű tér- és formaábrázolás; etruszk vésett, festett fal
képek; görög geometrikus vázák; krétai stilizált növény- és állatábrázolás;
római ornamentális díszítmények,
 középkor - groteszkek, mérművek, fa- és rézmetszetek,
 újkor - neoprimitív, szimbolista, kalligrafikus és nonfiguratív irányzatok
Az




alkotás technikái:
visszaszedés - ráfestés,
kitakarás - lefedés,
ráégetés - átégetés
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A zománc sgraffito rokonsága az egyedi- és sokszorosító grafikával
GYAKORLAT
Alapozott acéllemezre zománciszap felfújásával, zománcpor felszitálásával fedőzománc
felvitele. A fedőzománc díszítése
A vizuális nyelv, az ábrázolás elemeinek, a kifejezés eszköztárának alkalmazá sával,
visszakaparással, ráfestéssel, kitakarással, lefedéssel díszítő zománcbetétek, faliképek,
térkonstrukciók készítésével a legalapvetőbb zománcozási ismeretek, eszközhasználó
készségek, tervező-alkotó képességek kialakítása
FELADATOK
A pont, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Sűrűsödő, ritkuló pontokkal a mozgás, nyugalom és feszültség érzékeltetése
Egyszerű nyomhagyó eszközökkel vagy ujjbeggyel színpöttyökből álló pointilista jellegű
alkotás készítése (p1.: önarckép) A kiegészítő színek optikai keverésével dekoratív
színhangulat kialakítása Színritmika, színegyensúly-teremtéssel az azonos méretű
alkotások tablóvá rendezése
A vonal, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Vízszintes, függőleges vagy ferde egyenesek sorolásával játékos, dekoratív díszítmények,
zománcbetétek kialakítása
Sűrűsödő és ritkuló, erősödő és halkuló, szögletes és lágyan ívelő, folyamatos és
tördelt, vastag és vékony vonalakkal alkotott díszítő lemezkék készítése
Vonalképzetet adó természeti formák (ág, inda), struktúrák, rajzolatok (szénaboglya,
jégvirág) ihlette vonalkompozíciók, vonalstruktúrák kialakítása visszakaparással
A vonal, mint jel
Kalligrafikus képírással saját piktogram kialakítása
A kialakított jel alkalmazása (kitűző, mappa, táskadísz...)
A vonal formaképző, képalkotó szerepe
Leporellószerű, több lapból álló zománcgrafika tervezése önálló munkával A személyes
élmények, az egyéni képnyelv megjelenítése
Az egyes képelemek összehangolása, a vonalminőség megválasztása, az átégetés
megtapasztalása
A folt, mint díszítőelem
Felületkitöltés, képalkotás csak folttal
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A környezetben található szabályos és szabálytalan természeti és mesterséges formákkal
(növény, kör vagy négyzet lap ...), mint foltokkal felületrendezés, képalkotás, forma- és
színegyensúly teremtés
Rászitálásos technikával felületburkoló lapok kialakítása
A folt, mint a forma jele
Lényegkiemeléssel, sűrítéssel, átírással forma és színredukcióval a forma folttá
egyszerűsítése A kialakított formával sablonképzés, emblémaalkotás
Tükörszimmetriás elrendezésű falidísz, síkkompozíció képzése növekvő, összeépíthető
formákkal
A szín térhatása
A színek mélységi és téri illúzióinak megtapasztalása azonos motívumok más-más
színviszonyba helyezésével A tűzzománc festék specialitása, a tervezés, felfestés és a
kiégetett kész munka közötti lehetséges - még megengedhető különbségek
megtapasztalása
A vonal, folt és szín figyelemfelhívó szerepe
Meghatározott célú vizuális közlés kifejezése vonal, folt és színátírással. Cégérek,
megállítótáblák készítése
A vonal, folt és szín, mint kifejezőeszköz
A folttal való lényegmegragadás, egyszerűsítés, stilizálás A vonallal való rajzosság,
részletgazdagítás
A színnel való összefogás, kiemelés alkalmazásával fejlesztéses, vegyes technikájú,
többégetéses muráliák, mértani testekre applikált térkompozíciók készítése egyéni illetve
csoportmunkában
Minimumkövetelmény
Az alapvető eszközhasználó és zománcdíszítő ismeretek, jártasságok megléte.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A képi megjelenítés eszközrendszere
A természeti formák szerepe az élmény és információszerzésben, a képi megjelenítésben
 A formaelemzések módszere: célirányos megfigyelés,
 megértést, megjelenítést segítő eljárások (pozitív-negatív forma; formakövető vonal;
metszetek - belső szerkezetek; nézeti képek - tömeg; térréteg - tér-mélység;
folyamatábra - fázisrajz) alkalmazása a mozgás, változás kifejezésében
Átírási, képalkotási ismeretek:
 a tanulmányozásra választott természeti formák formájának, plaszticitásának,
színének, textúrájának, struktúrájának, mozgásának, működésének, térbeliségének
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elemzésével a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése,
 a megjelenítésre alkalmas jegyek átírása a zománctechnika műfaji követelményeinek
megfelelően,
 redukálás folttal, színnel, formával,
 kiemelés, figyelemvezetés: ponttal, vonallal; folttal, formával; aránnyal, tagolással;
színnel; metszetekkel, nézeti képekkel; ritmussal; folyamatábrával,
4 fázisrajzzal;
elhelyezéssel, mérettel; nézőponttal y
A




kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
ókor: Egyiptom, Kréta dekoratív falfestményei; Görög és krétai vázák,
középkor: térábrázolás,
újkor: kubista és futurista alkotások

Zománctechnikai ismeretek
Az alapozott acéllemez zománcdíszítési lehetőségei:
 sablonnal való díszítés,
 glicerines eljárás,
zománc sgraffito
GYAKORLAT
A közvetlen környezetünkben található sík és testes, tagolt és tagolatlan, szabályos vagy
szabálytalan természetes és mesterséges formák elemzéséből kiinduló, a zománctechnika
műfaji határait, követelményeit figyelembe vevő, a feladat, a kifejezési szándék céljainak
megfelelő átírásokkal zománctervek készítése
Gyárilag alapozott acéllemezre, zománciszap, zománcpor felhasználásával sablon,
sgraffito, glicerines és vegyes zománctechnikával képlemezek, zománcbetétek készítése
FELADATOK
A forma foltja
Tagolt és tagolatlan formák befoglaló formájából képzett síkokkal, foltokkal,
motívumokkal játékos felületképzés
A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása
A pozitív-negatív formákból képzett sablonokkal más-más viszonyhelyzetek,
formakapcsolatok kialakítása
A különböző variációkkal játékos térkonstrukciók összeállítása
A forma tömege
A plaszticitás érzékeltetésének képnyelvi lehetőségei
A testesség jelzése formakövető vonalakkal Zománccsempe készítése visszakaparásos
technikával
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A forma testességének kifejezése a nézeti képekkel
A forma elfordulásainak, a nézeti képeknek dekoratív átfogalmazásával, azok
egyesítésével, az áthatások kiemelésével dekoratív átírások megfogalmazása
A forma színe
A forma jellemző színfoltjainak képszerű elrendezéseivel különböző színharmóniát,
színhangulatot kifejező zománctervek készítése A forma külső felületének és
fonákjának színvilágával, telt és tört színek, színátmenetek, színellentétek
alkalmazásával más-más színhangulatok, érzelmi hatások teremtése A forma
felülete
Játékos zománclapok tervezése, a term észeti form ák felületi textúrájának át
fogalmazásával a kifejezési célt szolgáló eszköz és zománctechnika megválasztásával
A forma felépítése
A szerkezetet szemléltető rajzok, metszetek felhasználása a struktúra kifeje zésében
A forma összeépítettségét, vázrendszerét szemléltető magyarázó rajzok, szemléltető
zománctáblák készítése
A belső felépítést megvilágító hossz-, kereszt- és rétegmetszetekben megjelenő képi
elemek variálása a kifejezési cél szerint
A forma mozgása
Különböző síkra redukált statikus formákkal a változás - működés - időbeliség
érzetének keltése
A mozgás érzékeltetése ritmikusan ismétlődő formákkal
A működés magyarázata fázisokra bontott folyamatábrákkal
A forma átváltozásainak folyamatát jelző mozgásfázisok egyidejű megjelenítésével
futurista jellegű dinamikát, lendületet kifejező zománcalkotások készítése sablonokkal,
visszakaparással
A forma helye a térben
A térmélység, a különböző téri rétegek más-más eszközökkel való megjelenítése
A térbeliség kifejezése egymásmellettiséggel, a formák megsokszorozásával A
térbeliség kifejezése síkbaterítéssel A környezet érzékeltetése jelzésszerű
háttérelemekkel
A különböző korok térábrázolási konvencióinak felhasználásával egyéni hangvételű,
kifejezési szándékú zománctervek készítése
Formaasszociációk
Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom kifejezése szabadon
választott színvilággal, a gondolatközlést legjobban erősítő technikával
Minimumkövetelmény
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Alapvető átíró, képalkotó ismeretek megléte.
A tanult zománcdíszítési technikák alkalmazási képessége.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A zománctechnikai ismeretek
Az acéllemez zománcozási ismeretei:
 a lemez kémiai és fizikai tulajdonságai,
 a recipiens előkészítése (a méretre, formára vágás eszközei, műveletei; a kiizzítás,
lágyítás; az egyengetés, felület-feldurvítás szerepe; a zsírtalanítás anyagai, műveletei),
 az alapozás szerepe,
 az alapzománc tulajdonságai, fajtái,
 a felhordás módja, eszközei
A képi megjelenítés eszközrendszere A kifejezés, gondolatközlés módszere:
 a látvány, a gondolat lényegének kiemelése,
 a tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák megfogalmazása,
 a képi megjelenítés, értelmezés műveleteinek elvégzése,
 komponálás: alá és mellérendeléssel; időrenddel, sorrendiséggel; nézőpont szabad
megválasztásával; képkivágással; színtranszponálással

GYAKORLAT
A gyermekek képi kifejezésében gyakran szereplő formák gazdagításával, a személyes
élmények, fantáziavilág kivetítésével, a tűzzománc műfaj követelményeihez igazodó
átírási, képalkotási, kompozíciós eljárásokkal a megismert zománctechnikai
műveletekkel, a megszokott képi elemek változatosabb megfogalmazásával,
szerepeltetésével sokszínűbb gondolatközlés, képi kifejezés megvalósítása
FELADATOK
Lepkék, szitakötők
A jelentéktelen kis bogarak, színes lepkék megfigyeléséből kiinduló átírások
A természet apró kis lényeinek formájával, különböző zománcdíszítési eljárásokkal, kitűzőnek alkalmas kis lepkék, szitakötők készítése
A forma játékos átírásával mesepillangók tervezése
A szín és szimmetria visszaadása papírkivágásos sablonokkal képzett foltokkal
A foltok továbbgazdagítása a szárnyak erezete, rajzolata inspirálta zománcgrafikával A repülés könnyedségének kifejezése, a szállás, lebegés fázisainak jelzésével, ritmikájával
Virágok, fák
A növényvilág értelmezése, átfogalmazása különböző kifejezési szándék
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szerint
A virágok és fák formájának megfigyelésével, leegyszerűsítéssel,
természetvédelmi zománctérképek készítése
A tanulmányozott virágokban rejlő formai szépségek, apró rajzi részletek
kiemelésével érzelmi állapotok kifejezése
A növekedés, fejlődés, elpusztulás érzékeltetése a virág vagy fa stilizált állapotváltozásaival
Dekoratív díszítmények képzése a megkülönböztető jegyek, karakterelemek
kiemelésével
Egyszerű kis formák (gyomnövények) kiemelésével, felnagyításával mesefák,
mesefal tervezése
A népművészetben megjelenő növényi motívumok felhasználásával zománcozott
táblaképek, kazetták alkotása
A forma szimbolikus jelentéstartalmának kiemelésével jelet, életfát ábrázoló képlemezek
alkotása
Halak
A vízi világ értelmezése, átfogalmazása a különböző kifejezési szándék sze rint
Az áramvonalas törzsformák és az uszonyok gazdag variációinak felhasználásával,
formai, színbeli, grafikai átfogalmazással, a dekoratív részletek kiemelésével
mesehalacskák alkotása
Az elkészült halacskák térbehelyezésével meseakvárium kialakítása A nyugalom
érzetének keltése színharmóniákra, finom formavariációkra épített csendéletszerű
megfogalmazással
Madarak
A különböző háziszárnyasok, erdei, mezei és vízi madarak megfigyelési, képi
megjelenítési tapasztalataival más-más díszítési és kifejezési szándék szerinti
zománcalkotások tervezése, készítése
A madarak testfelépítésének, vázrendszerének, a csőr, láb, szárny karakterjegyeinek
tanulmányozásával, azok átfogalmazásával gondolati tartalmak (vé delem, kötődés)
kifejezése
A szakrális és népi tárgyak változatos szín- és formavilágú madaras díszítményei, madár
jelei (pelikán, páva...) mintájára motívum, motívumrendszerképzés
A honfoglaláskori hajfonatdíszek madármotívumainak felhasználásával doboztetők
tervezése
Négylábúak
A kedvenc háziállat megfigyelése, az állatkerti tapasztalatok tanulságai, valamint a
vizuális emlékezet alapján formai egyszerűsítésekkel, a karakterjegyek kiemelésével
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egyéni hangú zománcalkotások készítése. A kedvenc házőrzővel figyelmeztető kaputábla
készítése.
Állatokról szóló versek, mesék képi megjelenítése illusztrációs sorozatokkal Ember
Az emberi forma kifejező szerepe a gondolatok, cselekvések, képi megjelenítésében
A forma felépítésének, szerkezetének, megkülönböztető jegyeinek kiemelésével, a
mozgások leegyszerűsítésével különböző történések, események áb rázolása
Részekből összeállított formákból wayang-szerű bábok képzésével megjelenítésre,
kifejezésre alkalmas karakterek tervezése, alkotása
Vonallal, folttal, rokonszínek felhasználásával önarcképek, portrék festése
Az arcelemek elmozdulásával, az elmozdulások felerősítésével érzelmek, hangulatok
kifejezése
Játék, gép
A gyermekhez erősen kötődő tárgyak elemzésével, formai átírásával játékra alkalmas
alkotások tervezése
Közös munkával (kerékpár, autó, kamion, vonat, hajó vagy repülőgép) a géppark
elemeinek megtervezése
Egyéni munkával az egyes járművek megalkotása
Ház, vár
A változatos funkciójú, méretű, anyagú, tagoltságú díszítettségű épületek
(várak, templomok, parasztházak...) megfigyelésével, átírásával különböző rendeltetésű
zománcalkotások készítése
A jelentős műemlékek stílusjegyeinek kiemelésével a környezet és külső tér stilizált
jelzésével idegenforgalmi tájékoztató tablók, táblák készítése A változatos homlokzati
képek, a részletek (ajtó, ablak, épület plasztika) szépségének hangsúlyozásával a
nézeti képek egymás mellé csúsztatásával, új formák képzése
Sorolással, rendezéssel dekoratív utcakép komponálása
A különböző enteriőrök összbenyomásának érzékeltetése a formai jegyek, színek
megválasztásával
Minimumkövetelmény
Az alapvető anyag- és eszközhasználó - alakító ismeretek, készségek megléte.
A zománcműfaj formai, technikai, alkalmazási követelményeit figyelembe vevő
tárgyalkotó képesség kialakulása.

TOVÁBBKÉPZŐ
7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A zománctechnikai ismeretek
 A vörösréz zománcozása: a vörösréz kémiai és fizikai tulajdonságai: olvadáspont,
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tapadó-képesség, állóképesség, megmunkálhatóság,
 a zománcozásra való előkészítés műveletei: méretkiszámítás, átjelölés; méretre
alakítás (nyírás, vágás, fűrészelés); felületi feszültségek kiküszöbölése; fémtisztaság
kialakítása (hő és vegyi kezelés),
 a vörösrézre alkalmas zománcok fizikai és kémiai tulajdonságai, fajtái funkció szerint
(ellenzománc, alapzománc, fedő vagy díszítő zománc), állag szerint (zománciszap,
zománcpor, zománckristály), fényáteresztő képesség szerint (transzparens, fondant,
opak, opal zománcok),
 a szárítás, égetés, utókezelés fizikai, kémiai folyamatai,
 a vegyi kezelés anyagai, a különböző savak (savas fürdők) sók és lúgok (lúgos
fürdők) megismerése,
 a zománcdíszítő eljárások, a zománcfestészet, az ipari zománc sokszorosító díszítő
eljárásainak (matrica, pecsétnyomó, szita) megismerése,
 a zománcozás műveleti sorrendje: a tervezés; a méretnek megfelelő lemezvastagság
kiválasztása; a méretre vágás, a szélek, felületek megmunkálása; a zománctapadást
elősegítő tulajdonságok kialakítása; a zománcok előkészítése; a hátlap
ellenzománcozása; az előlap alapzománccal való bevonása; az alapzománc díszítése; a
zománcozási hibák javítása,
munka- tűz- környezet- és balesetvédelmi ismeretek A képi megjelenítés
eszközrendszere
Az átírási képalkotás új lehetőségei:
a mikro- és makrovilág, a tér, idő, folyamat, változás, történés, esemény, jelenség, érzelem, fogalom, gondolat képi megjelenítésének módjai,
• a szimbólumok, allegóriák, asszociációk szerepe
A kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
 szimbolista, romantikus, szecessziós, expresszionista, szürrealista, geometrikus és
lírai absztrakt alkotások
GYAKORLAT
A gondolati tartalmaknak megfelelő méretű és formájú réz vagy acéllemezek kivágásával,
kifűrészelésével, azok alapzománccal való bevonásával díszítőzománcozásra alkalmas
felületek kialakítása
A zománcműfaj képnyelvével, tér, idő, változás, gondolat, érzelem, esemény, történés
megjelenítése FELADATOK
Mikrovilág
A mikroszkóp által megmutatott mikrovilág formáinak, színének beépítése a
képzelet és gondolatvilágba
A hétköznapi élményektől eltérő formavilág gazdagító hatásának
felhasználása a képalkotásban, díszítményképzésben
A sejtek, zárványok, ásványok tanulmányozása által feltáruló
formakinccsel dekoratív díszítmények, kisméretű zománcbetétek készítése
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A mikroszkopikus metszetek, mikrofotók által megismerhető formák felnagyításával, rendezésével, nagyméretű dekoratív faltáblák alkotása
A gyermekek személyiségéhez legjobban kötődő mikroelemekkel egyéni motívums
képlemezek, kártyák, körkonstrukciók megalkotásával
Az emberi élet körforgásainak (születés, növekedés, öregedés) megjelenítése a
szakaszoknak megfelelő formai és színbeli átírásokkal, ritmussal
Történés, folyamat
Az időbeli egymásutániság ábrázolásának lehetőségei
Az ókori folyamatábrázolások példájára, az egymást követő történések szalagszerű
megjelenítése
Az eseménysor egymást követő mozzanatainak képsorozatokkal történő kifejezése
Jelenség
A fizikai, kémiai folyamatok struktúrájának elemzése, megjelenítési lehetőségek
vizsgálata. A pillanatnyiság statikussá tétele
Fényköri viszonyok (szivárvány, aranyhíd...) megjelenítése színnel, folttal
Természeti jelenségek (eső, szél, olvadás...) kifejezése ritmussal, dinamikával
Érzelem, hangulat
A vizuális megjelenítő és kifejező eszközök érzelem és hangulathordozó szerepe
Színekkel, formákkal, vonalakkal érzelmek, hangulatok, kedélyállapotok tudatos
megfogalmazása
Látványszerű, hangulatteremtő, képszerű motívumokkal érzelmek kifejezése Színekkel,
gesztussal művészi élmények megjelenítése
Gondolat, fogalom
Nem vizuális dolgok megjelenítése a vizualitás eszközrendszerével
Az absztrakció, képzettársítás szerepe a különböző fogalmak (jó, rossz...)
megjelenítésében
Elvont gondolatok kifejezése absztrakt jegyekkel Egyéni gondolatok kifejezése saját
motívumrendszerrel
Minimumkövetelmény
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A rézlemez zománcozásra való előkészítésének (formára vágás, feldurvítás,
zsírtalanítás) és zománcozásának ismerete, alkalmazási képessége.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A képi megjelenítés eszközei
Az alkalmazott zománcalkotások készítéséhez szükséges kiegészítő ismeretek:
a betű, mint jel, jelentést hordozó és dekoratív elem a különböző betűtípusok
szerkezete, aránya, karaktere
a betű és kép harmóniája,
 a stilizálás, motívumképzés szerepe, lehetősége,
 a heraldika szerepe, funkciója, fajtái
a címer részei, színe, osztása, mesteralakjai,
 a színtani ismeretek bővítése, a színegyensúly teremtés lehetőségei, a színkontrasztok (színezet, telítettségi, sötét-világos, hőfok, kiegészítő szimultán...),
 a rajzosság, festőiség meghatározó jegyei
Az alkalmazott zománc területei:
 külső térbe helyezhető: utcabútorok, térplasztikák,
 épületdíszek: portálok, muráliák, mellvédek, cégérek, ablak és kapudíszek, utca- és
számtáblák,
 lakberendezési tárgyak: bútorbetétek, kisplasztikák, képek, dobozok, tálak ..,
 ruhakiegészítők: gombok, csatok, öv és táskaveretek,
 ékszerek: függők, melltűk, gyűrűk, karperecek, medálok, jelvények...
Az alkalmazott zománc műfaji követelményeinek megértését segítő zománcalkotások
megismerése:
 a különböző korok alkalmazott zománcalkotásain,
a mai magyar zománcművészet alkotásai segítségével
GYAKORLAT
Zománcozásra alkalmas összetételű acél, vagy vörösréz lemezekből külső és belső térbe
helyezhető épületdíszek, lakberendezési tárgyak, ruhakiegészítők, ékszerek tervezése,
készítése, az alkalmazott iparművészet műfaji követelményeinek betartásával, a
megismert zománcdíszítési technikákkal FELADATOK
Próbalemezek, színminták, technikai kísérletek
A vörösréz zománcozásra való előkészítése, az ellenzománc ráégetése után színpróbák
alapzománcra és zománcozatlan felületre
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A különböző zománcfajták tulajdonságainak, a zománcszínek keverhetőségének, és a
zománcművészet egyéb kémiai anyagainak megismerése
Ékszerek tervezése, készítése. A különböző korú, stílusú ékszerek megismerése
után életkorhoz, személyhez, alkalomhoz, ruhához illő garnitúrák (függők, melltűk,
medálok, gyűrűk, karkötők, hajdíszek...) tervezése, elkészítése a különböző
fémalakítási (nyírás, vágás, fűrészelés, fúrás, reszelés) műveletekkel,
zománctechnikai
(lemeztű
rajz,
összefolyatás,
glicerines)
eljárásokkal
Ruhakiegészítők tervezése, készítése
Divattörténeti ismeretekre építve, öltözékkel stílusazonos gombok, csatok tervezése,
kivitelezése
A fiatalok igényeihez alkalmazkodó bőr vagy nemez ruhakiegészítők (öv, táska) kollekciók
(tarisznya,
tarsoly,
pénztárca, szemüvegtok)
zománcbetéteinek,
emblémáinak
megtervezése, kivitelezése az anyaghoz illő zománctechnikával (sgraffito, sablon...)
Cégérek, címerek, emblémák tervezése, készítése
Különböző funkciójú (ország, város, intézmény, család ...) címerek tervezése a heraldikai
ismeretekre építve
A címer formája, a címerpajzs osztása, a mesteralak vagy jelkép és a felirat
összhangjával, a feladat kívánalmait megvalósító zománc technika(k) alkalmazásával.
Különböző tevékenységek (cégek, üzletek, iparágak...) cégéreinek megtervezése,
kivitelezése a tevékenység stilizált, szimbolikus jelével, feliratával
Emblémák tervezése stilizált motívumokkal, jelképpé minősült színekkel
Utca és házszámtáblák tervezése, kivitelezése A helység (település), utca, épület
jegyeinek kiemelésével ornamentikaképzéssel, stilizálással egyedi irányító, jelölő táblák
tervezése
Lakberendezési zománcdíszek tervezése, kivitelezése
Adott belső térbe, enteriőrbe a különböző lakberendezési tárgyak (bútor, tükör, doboz,
tál...) díszítő zománcbetéteinek megtervezése, az adott tárgy stílusához, formájához,
anyagához alkalmazkodva
Belső tereket díszítő zománcalkotások
Különböző funkciójú terekbe (színházterem, ebédlő, bálterem, kártyaszoba, tanterem,
folyosó...) a helyiség (mérethez, színhez) stílusához igazodó nagyméretű muráliák
tervezése
A tervek kisméretű zománcmakettjeinek elkészítése
Külső teret díszítő zománcmunkák
Fiktív vagy valódi épületek (étterem, cukrászda, zöldséges, szálloda...)
homlokzatdíszeinek (kapu ...) megtervezése, zománcmakettjeinek elkészítése
Minimumkövetelmény
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Az alkalmazott zománcműfaji követelmények ismerete. Alkalmazott zománcok
készítésének képessége.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnika ismeretek
 A rekesz- és filigránzománc készítéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése: az ékszerzománc-kristály fajtái, tulajdonságai
a zománcok előkészítése, tárolása
a zománcfelpakolás eszközei, műveletei,
 a csiszolás, polírozás szerepe, eszközei, műveletei
a kézi, gépi csiszolás, polírozás munkavédelmi előírásai,
 a forrasztás, hegesztés szerepe, eszközei
a pákaforrasztás műveletei
 a forrasztás munkavédelmi előírásai, a lemez és huzalhengerlés szerepe, fázisai
az anyagkilágyítás módszerei
a kézi hengerlés, húzás műveletei
a hengerlés, húzás munkavédelmi előírásai
A filigránzománc készítés műveleti sorrendje:
 tervezés,
 a filigránkészítés anyagainak előkészítése (a huzalok kilágyítása, fém fényezése),
 a filigránok vagy sodratok kialakítása,
 a filigránok kívánt formára alakítása, rögzítése,
 az alaplemez előkészítése (formára vágás, szélek és felületek megmunkálása,
felcsiszolás, pácolás, kimosás),
 a zománcok előkészítése (őrlés, porítás, kimosás),
 színpróba, zománckiválasztás (olvadási tartomány egymásra rétegezhetőség),
 a hátlap ellenzománcozása, az ellenzománc ráégetése
pácolás, csiszolás után a minta átjelölése az előlapra az előlap bevonása fontlanttal vagy
más alapzománccal,
• a filigránok beégetése az alapba,

a revétől való megtisztítás után a filigrán közeinek feltöltése zománccal,

a zománc beégetése után a filigránok pácolása esetleg patinázása
A filigránzománc jellemzői
A huzal vagy drótzománc ismérvei
A bordázott zománc ismérvei
A rekeszzománc (email cloisonné) ismérvei

A rekeszzománc készítés műveletei: a rekesz vagy színelválasztó fémszalag
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kialakítása (vörösrézhuzalból hengerelve vagy vörösrézlemezbe maratva),

a rekeszrögzítés lehetőségei (forrasztással rögzítve, traganttal ragasztva vagy
alapzománcba égetve)
A képi megjelenítés eszközrendszere
A rekesz és filigránzománc technika műfaji, stiláris követelményeit segítő vizuális
ismeretek:

az ornamentika
az ornamentika díszítő, kifejező szerepe
az ornementika fajtái: (geometrikus: spirálok, meanderek; figurális: növény, állat és
ember)

a stilizálás, ornamentikaképzés lehetőségei, az ikon
az ikon jelentése, műfaji sajátosságai
az ikon, mint kifejezési eszköz
a középkori bizánci ikon stílusjegyei
az orosz tradícionális ikonfestészet képnyelve
az átírás lehetőségei - a népi, vagy profán ikon,

a népművészet,

a magyar népművészet formavilága, motívum és jelrendszere, szimbólumteremtő
ereje,

a naiv művészet
az erdélyi naiv üvegfestészet Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti emlékek
megismerése:
 az i. e. (XV. XVI. sz.-i) rekeszes, filigrán zománcos ékszerek,
 az ókori Egyiptom rekeszelt üvegpaszta berakások
görög bordázott zománcok
gót-gepida ékkőberakás, rekeszbe rakott gránit
bizánci ornamentális és rekeszzománcok
 germán rekeszzománcok, indiai, kínai, japán rekeszzománcok,
 orosz filigránzománcok,
 bizánci zománcikonok,
 a középkor és a mai magyar zománcművészet filigrán és rekeszzománc emlékei
GYAKORLAT
Az elmélet során megismert, vizuális-, szaktörténeti és zománctechnológiai ismeretek
segítségével, a műfaj követelményeihez igazodó tervezési munkával, zománcozási,
fémalakítási tapasztalatokkal igényes huzal-, borda-, filigrán- és rekeszzománc
technikával készített alkotások kivitelezése
FELADATOK
Próbalapok, színminták készítése A zománckristállyal való zománcozás
megtapasztalása, a különböző zománcfelrakási módok kipróbálása
A transzparens, opak és opal zománcok megismerése Az egymásra
rétegezhetőség. Égetési variációk, technikai kísérletek
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Huzal vagy drótzománc tervezése, készítése Egyszerű geometrikus ornamentikával
való mintaképzés. A rendeltetésnek, funkciónak megfelelő méret-, lemez- és
huzalválasztás A technika begyakorlásával (a bordák formára alakítása, beégetése az
alapba, a zománckristályok helyes felrakása a bordaközökbe, a reve eltávolítása, a
zománcozási hibák számbavétele, kagylós felület kialakítása, pácolás) egyszerű
díszítő lemezkék (mappa, album) készítése
Bordázott zománc tervezése, készítése
A gótikus mérműves ablakok mintájára bordázott zománckazettákkal doboztetők
készítése
Egyszerű motívumokkal, jelekkel, díszítő zománcbetétek, bordűrök készítése bőr és
nemez tárgyakra
A kazettás mennyezetek példájára történő motívumátírással, motívumrendszerrel
dekoratív kis zománcalkotások készítése Csoportmunkával a kis lemezek összeillesztése,
összeszerelése
Filigránzománc díszítéssel ékszergarnitúra tervezése, készítése
A technikához illő forma, méret, díszítés, színvilág megválasztása
A zsinórfonalszerű, vékony filigránhuzalokkal a terveknek megfelelő motívumképzés. A
kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés
Rekeszzománc ikon készítése
Eredeti alkotás feldolgozásával, a színek, formák, vonalrendszer, technika
tanulmányozásával, kicsinyítéssel, nagyítással másolatkészítés
Egyéni tervezésű rekeszzománc készítése
A tradícionális ikon műfaji sajátosságainak valamint a naiv művészet formanyelvének
megismerése után, a tapasztalatok felhasználásával profán ikon tervezése
A gondolat megjelenítés, a címadás fontossága (bogárikon, firkaikon)
A népművészet formanyelvének segítségével, a népművészet figurális motí vumkincsének felhasználási lehetőségével ikonszerű rekeszzománcok terve zése
Az ikon műfaji sajátosságaihoz alkalmazkodó képnyelvvel balladai hangvételű triptichon
tervezése, készítése
Egyéni tervezésű rerkeszzománc készítése
Realisztikus vagy jelzésszerű felfogásban összefüggő képlemezekből a horoszkóp
jegyeinek megalkotása
Az összeépítés, keretezés fontossága, megtervezése
Minimumkövetelmény
Alapvető szaktörténeti, zománctechnológiai ismeretek. Rekesz- és filigránzománc
tervezési, kivitelezési ismeretek, képességek.
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10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), Összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnika ismeretek
A magyar sodronyzománc-technika jellemzői:
 virágmotívumokból kialakított ornamentika,
• külön zománcozott, utólag felerősített díszítmény Az erdélyi zománctechnika
jellemzői:
 a szélek felhajtása által kereteit mezők kialakítása,
 a zománc felülfestése, luminálása
Az azsúrzománc (émail á jour) technika jellemzői Az azsúrzománc készítés műveletei:
 tervezés,
 a fémkeret kialakítása,
 a kereten belüli elválasztó lemezkék kialakítása,
 az alaphoz illeszkedő ideiglenes alátét elkészítése,
 a fémek pácolása, leöblítése,
 az azsúrkeret és az ideiglenes hátlap összeszerelése,
 az elválasztó lemezkék közötti részek zománccal való feltöltése,
 száradás után a zománcok kiégetése,
 a tisztító eljárások után a zománchiányosságok pótlása, ismételt égetés,
 a lehűlés után az ideiglenes alátétek eltávolítása,
 pácolás, felcsiszolás, polírozás
A képi megjelenítés, tervezés eszközrendszere
A műszaki rajz szerepe az elgondolások, tervek szabadkézi illetve szerkesztett
megjelenítésében:
 a műhelyrajz szerepe, jellemzői, készítésének menete,
 a vázlatkészítés lépései,
 a szerkesztés fázisai
Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti emlékek megismerése:

germán áttört - almandin berakások,

magyar gótikus sodronyzománc alkotások,

erdélyi luminált zománcok,

a századforduló magyar sodronyzománcos ékszerei,

szecessziós zománcékszerek, tárgyak,

a mai magyar zománcművészet azsúrzománc alkotásai
GYAKORLAT
Más-más kifejezési, díszítési céllal - az elsajátított zománctechnikai ismeretekkel tárgyra
- szerelhető sodronyzománc, vagy keretes (erdélyi) zománcalkotások készítése
Azsúrzománc dísztárgyak, betétek készítése rekeszekkel és kifűrészelt bordákkal
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FELADATOK
Sodronyzománc készítése
A magyar sodronyzománc emlékeinek megismerésével, azok virágdíszes motívumaival
sodronyzománcos lapocskák készítése Saját tervezésű, tárgyra szerelhető
sodronyzománc lapocskák alkotása
Az adott, vagy tervezett forma (ékszerdoboz, kehely) karakteréhez, anyagához,
felületéhez, színéhez való illeszkedéssel a tárgy és díszítmény összhangjának
megteremtése
Íves felületekre illeszthető, szerelhető sodronyzománc lapocskák tervezése, kivitelezése,
a fémlemez meghajlításával, a sodronyok rögzítésével, nehezen folyó zománcfestékek
alkalmazásával
Fémdoboz fedelének díszítése kazettába illeszthető erdélyi zománccal
A díszítő zománcbetét keretének kialakítása lemezfelhajtással vagy fémcsík
felragasztással. A zománcbetét elkészítése, keretbe illesztése
Technikai kísérletek
Kilyukasztott, átfúrt felületek zománccal való feltöltése Felületalakítás a zománc
cseppszerű átfolyatásával Máriaüvegen hátlap nélküli zománckísérletek végzése A
zománcszínek összefogása rekeszekkel, keretekkel
Gótikus rózsaablak mintájára rekeszekkel tagolt mérműves azsúrzománc
alkotás tervezése
Az osztások és színek közös munkával való kialakítása
Az ablak elemekre tagolása. Az elemek elkészítése egyéni munkával Az elkészült részek
összeforrasztásával a teljes mű kialakítása
Szecessziós azsúrzománcok példájára zománcékszerek tervezése A funkcióhoz
illeszkedő forma, formarend megteremtése A motívum és színvilág kialakítása
Figurális azsúrzománc tervezése, készítése transzparens és opál zománcokkal
A fűrészeléssel kialakított rögzítő-elválasztó lemezkék és a színes zománcfoltok
egyensúlya, aránya, ritmusa
A funkció, forma, díszítés összhangjára épülő azsúrzománc díszítésű tárgy
tervezése műhelyrajzzal
A funkció, forma, díszítés összhangjának kialakítása
18.4. A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Tűzzománc műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló gondolati tartalomnak megfelelő képalkotó és formatervező készségét, a
zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
zománctechnikai jártasságát, szakmai tudását.
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tűzzománcozott tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján alapozott vagy alapozatlan lemezre a tanult zománcbevonási, díszítési
technikák alkalmazásával létrehozott vizsgamunka lehet:
- zománcozott kép,
- zománcbetét,
- zománcozott ékszer vagy zománcozott ruhakiegészítő.
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 tervezett és elkészített zománcozott
tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati
tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján
megtervezett, lealapozott lemezre az alábbi zománcműves technikával vagy azok
kombinációjával (visszakaparás, rászitálás, csurgatás, borzolás, ráfestés, átégetés,
glicerines megoldás...) létrehozott zománcalkotás.
A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség.
3. A vizsga értékelése
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- látványmegfigyelő képesség,
- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró képesség,
- tárgytervező képesség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- zománcozási alapismeret (zománcfelvitel, szárítás, égetés),
- zománcdíszítési ismeret,
- megfelelően alkalmazott műfaji sajátosságok,
- a zománcozott tárgy összhatása.
A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
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1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló látványértelmező, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó,
formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, mesterségbeli tudását, művészeti
igényességét.
2.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik
össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
tűzzománcozott tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka (tanulmányrajz, tervvázlat, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció)
alapján vörösréz lemezre ipari- vagy ékszerzománc használatával készített,
festőzománc vagy ötvöszománc (filigrán-, rekesz-, sodrony- vagy azsúr-) technikával
díszített tűzzománcozott tárgy vagy tárgyegyüttes lehet:
- címer, cégér,
- ékszerkollekció (függő, medál, melltű, hajdísz, gyűrű, karperec ...),
- ruhakiegészítő kollekció (gombok, csatok, öv- és táskarátétek ...),
- lakberendezési tárgy (kép, díszdoboz, szelence, tálka, kisplasztika ...),
- épületdísz (portál, murália, névtábla, címer ...).
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített zománcozott
tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati
tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján
megtervezett, lealapozott lemezre létrehozott tűzzománc alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet zománcgrafika vagy zománcfestmény.
2.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a zománcművészet műfaji sajátosságai,
- a zománcozás anyagai,
- a fémalakítás műveletei,
- zománctechnikák és műveletek,
- zománcdíszítési módok,
- a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
- a zománcművészet fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
- a magyar zománcművészet,
- a zománcozás egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
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3.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró,
kifejező készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a zománcozási műveletek, munkafolyamatok ismerete,
- a zománcozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának (zománcozás, szárítás, éGetés,
égetés utáni műveletek) szintje,
- a zománcozott tárgy összhatása, esztétikuma.
3.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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19.NÉPZENE TANSZAK
19. 1. A népzeneoktatás általános fejlesztési követelménye, feladata
A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és
harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció
szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő
hangsúlyviszonyainak megismertetése.
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének
felismerése, alkalmazása.
A
technikai
készség,
a
variációképző
rögtönzőkészség
kialakítása,
személyiségfejlesztés és tehetséggondozás.
A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös
tekintettel a hangzóanyagok hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a
különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás
történetével, a népzene nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek
befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes
szemléletű feldolgozására nevelés.
Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása,
az általános és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék - különös tekintettel a
népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira - stílusérzék, intonációs érzékenység,
zenei memória, fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett
zenei-népzenei ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása.
A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az
eredeti előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához,
dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok
megtanítása.
Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés,
igény kialakítása a társas muzsikálásra.
Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon,
táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet
segítése a népzene eszközeivel.
A tanulók hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi programokban
való részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása.
Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató
zene iránt, a zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
19.2. Óraterv
A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai
Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő- ütőgardon, furulya, tekerő, cimbalom.
Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténetzeneirodalom; valamint népi játék-népszokás.
Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar (mindkettő kétéves hangszertanulás után),
népdalkör, népi játék-népszokás.
Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténetzeneirodalom, improvizáció.
A képzés időtartama
Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és
továbbképző évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb
előtanulmányokat jelöli.
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Hangszeres és vokális tanszakok:
2+10 évfolyam (hegedű, furulya),
10 évfolyam (tekerő, népi ének),
6 évfolyam (brácsa, bőgő).
Elméleti és egyéb tanszakok:
2+10 évfolyam (szolfézs),
2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet),
4 évfolyam (néprajz),
2 évfolyam (népi játék-népszokás).
Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell
értelmezni.
Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.
Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások.
Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás);
elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak:
- elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténetzeneirodalom, improvizáció;
- gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás, népdalkör, kamarazene,
zenekar.
Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően
előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a növendék más
művészeti ág - zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ág - képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag
meghatározott tanítási óráin részt vehet).
Zenei ismeret: a szolfézs, népzenei ismeretek, zeneelmélet, zenetörténetzeneirodalom, improvizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes
műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.
A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.
Főtárgy:
minimum 2x30 perc (egyéni), vagy
minimum 2x45 perc (csoportos).
A korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
minimum 5 perc.
Kötelező tárgy:
a 4. évfolyam végéig
a képzési idő minimum 2x45 perc.
Kötelezően választható tárgy:
hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon,
rövid tanszakokon az 5. évfolyamon
elmélet: minimum 1x45 perc,
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy
minimum 1x30 perc (egyéni).
Választható tárgy:
az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás.
Kamarazene:
minimum 1x45 perc,
csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő.
Zenekar, népdalkör:
minimum 2x45 perc.
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A tanszak tantárgyai
Fő tantárgy:
Népi hegedű
Népi brácsa
Népi bőgő, ütőgardon
Népi furulya
Gitár
Kötelező tantárgyak:
Szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak:
A tanszak bármely tantárgya
Hangszeres tanszakok:
2+10 évfolyam (hegedű, furulya, gitár)

Évfolyamok
Tantárgy

Fő tantárgy:

Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

5

6

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

Kötelező vagy
kötelezően
választható tantárgy

Összesen:

2

2

Továbbképző
8
9

10

Hangszeres tanszakok:
6 évfolyam (brácsa, bőgő, gardon)

Évfolyamok

Tantárgy

Alapfok
Fő tantárgy:
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Kötelező vagy
kötelezően
választható tantárgy
Összesen:
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19.3. Évenkénti tananyag és követelmény
HEGEDŰ
Előképző 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 10-15 dallam, mondóka megismerése
Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok táncok (szóval, énekelve, játszva,
táncolva), illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal.
A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyagnyelv összefüggései.
A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes, nyújtott és
éles ritmus, valamint a szinkópa).
Kamarazene - ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel.
Követelmények
A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt.
Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk
ritmusvilágában.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mondókák, gyermekdalok, népdalok – ritmuskísérettel (taps, dobogás stb.).
Az év végi beszámoló anyaga
Gyermekjátékok, táncok.
Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10-15 dallam, illetve mondóka).
Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel, (kanál, fakalapács, búgattyú,
kerepelő, kanna, döcsögduda, dob, gardon).
2. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag
Az előző év anyagának ismétlése.
Ismerkedés a vonós hangszerekkel.
Ritmusképzés rezgőhúrral.
A bőgő (cselló) megszólaltatása
Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban.
Mozgás kísérése pengetéssel.
A húr megrezgetése vonóval.
A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú, majd változó tempóban.
Hangsúlyozás vonóval.
Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka.
Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú, illetve rövid
vonások).
Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is).
II.
A brácsa (kontra, hegedű-kontra) megszólaltatása
A hangszer tartása.
Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban.
A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása.
Hangsúlyozás.
Egyenletes és változó ritmusú hangzatok.
Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú, illetve rövid
vonások).
Mozgás kísérése különjátszott hangokkal.
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III.
A hegedű megszólaltatása
A hangszer és a vonó tartása.
Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!).
Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron).
A dallamok játéka együttessel.
Az „együtthangzás” megérzése és megértése.
Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel.
Követelmények
A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából
nélkülözhetetlen vonós hangszereket.
Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmus-játék
alapelemeit.
Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a
megismert vonós hangszerek egyszerű megszólaltatására.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Ritmikus mozgás (gyermekjáték, tánc) kísérése bőgőn vagy csellón (pengetve, majd
vonóval), valamint brácsán (kontrán, hegedű-kontrán).
Az év végi beszámoló anyaga
Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron).
Együtt játék – zenekarban.
Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral.
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20 dallam ismerete.
Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene világában.
Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, különböző
kezdőhangokról is.
Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva (dunántúli
ugrós, dus, szatmári oláhos, cigánytánc stb.). Legényes típusú dallamok (széki sűrű
tempó, mezőségi sűrű magyar stb.).
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának megfelelően.
Követelmények
Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében.
A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető tájékozódás
kialakítása.
A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése.
A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Ugrósok, kanásztáncok.
Az év végi beszámoló anyaga
Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok (mintegy 20 dallam ismerete).
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
Mintegy 20 dallam ismerete.
„Szimmetrikus” csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.).
Verbunk (széki, székhelyföldi változatok).
Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.).
Közép-erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás).
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának
megfelelően.
Követelmények
„Szimmetrikus” csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és
ritmizálással.
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása.
A tanult táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Dunántúli, palóc, szatmári és más lassú csárdás.
Széki verbunk, sűrű tempó.
Az év végi beszámoló anyaga
Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.).
Széki csárdás. Összesen mintegy 20 dallam ismerete.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 15-20 új dallam
Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós-kanásztánc, legényes, verbunk,
„szimmetrikus” lassú és friss csárdás, közép-erdélyi csárdás).
A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása:
 A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai
jellegzetességeivel összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok,
nyújtott és éles ritmusok stb.).
 A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok,
„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.).
 A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése).
 A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás
jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás).
Követelmények
A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete.
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása.
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A tanszaki meghallgatás anyaga
Dunántúli ugrósok, kanásztáncok cifrázva.
Székely verbunk.
Az év végi beszámoló anyaga
Dunántúli, palóc, szatmári stb. lassú és friss csárdás.
Széki csárdás folyamat, sűrű tempó. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Mintegy 15-20 dallammal
Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül.
A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újra-értelmezése
az aszimmetria törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása.
Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal”
játék).
Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei.
Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
Követelmények
Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja.
A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes
hangsúlyozással).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete
(hegedűn, vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Széki magyar.
Széki ritka tempó.
Az év végi beszámoló anyaga
Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb.
Széki csárdás és magyar. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam.
Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban.
A széki lassú dallamok díszítésmódja.
Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú
csárdások).
Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai.
Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki,
mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül.
A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
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Követelmények
A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása.
A széki táncrend folyamatos játéka, egy-egy dallam előadása több változatban is.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn
vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Széki lassú.
Mezőségi (kalotaszegi) lassú csárdás.
Az év végi beszámoló anyaga
Széki táncrend (hegedűn és kontrán).
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Bonyolultabb
aszimmetrikus
hangsúlyozású
dallamok
–
a
mezőségi
zene
(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). A mezőségi
aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.).
Dallamlejegyzés a tanult anyagból.
Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás)
A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok.
Követelmények
A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján.
Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete.
Együttjáték másik hegedűvel.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn, vagy kontrán).
A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal,
valamint új változatokkal.
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mezőségi ritka magyar, szökős.
Széki Rákóczi induló.
Az év végi beszámoló anyaga
Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.
Magyarpalatkai menyasszonykísérő.
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti…stb. dallamismeret gyarapítása.
A mezőségi zene díszítményei.
Mezőségi lassú.
A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a mezőségi
zenében.
Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult
dialektusokban és stílusokban.
A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és
ritka magyar; korcsos).
Követelmények
Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve,
rögtönzésekkel gazdagítva kell megszólaltatni.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló
fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyomá-nyunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mezőségi lassú cigánytánc.
Mezőségi szökős.
Az év végi beszámoló anyaga
Mezőségi táncrend.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai.
Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk.
Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret
gyarapítása.
Kalotaszegi táncrend.
Székelyföld zenéje.
A székelyföldi zene különböző stíluskörei.
Székelyföld egy tájegységének táncrendje (10-15 dallam).
Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei.
Követelmények
A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított játéka.
18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása (életre
keltése).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló
fejlesztése.
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Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Kalotaszegi táncrend.
Az év végi beszámoló anyaga
Székelyföldi táncrend.
18. századi magyar táncok.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Rubato dallamok.
A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban.
Hangszeres keservesek.
A dallamok játékmódja, díszítményei.
A rubato dallamok kísérete.
A dallamok lejegyezhetősége.
Különböző dialektusok jellemző dallamai.
A pakulár nóta.
A szatmári, a palóc (felvidéki) és a dunántúli csárdások játékmódja.
A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és
lehetőségei.
Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak-kelet-, Észak- és Nyugat-Magyarországon
előforduló formái.
A rubato-hatás érvényesülése a táncdallamok játékában.
Régi és új stílus a hangszeres népzenében.
Követelmények
Egy-ez szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi
halottkísérő, keserves stílusos előadása kísérettel.
Pakulár nóta kísérettel.
Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra,
műfajra jellemző előadásmód szerint.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló
fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Rubato dallamok (szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katona-kísérő,
gyimesi halottkísérő stb.).
Pakulár nóta.
Az év végi beszámoló anyaga
Szatmári, palóc, dunántúli stb. táncrend.
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Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Gyimesi zene.
A gyimesi táncok és táncélet.
A gyimesi táncdallamok különböző rétegei.
A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon.
Moldvai zene.
A moldvai táncok, táncélet.
A moldvai hangszeres hagyomány.
A moldvai zene különböző rétegei.
A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése.
Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel… stb.
dallamok).
Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján.
A tanult táncrendek játéka.
Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások.
Követelmények
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása.
Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallam-változatokkal
gazdagított játéka.
A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott szemelvények
megszólaltatása.
A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban álló
gyarapítása, fejlesztése.
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból.
Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből.
Az együttesvezetői készség bemutatása.
Gyimesi dallamok kísérete gardonon.
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
Önálló gyűjtőmunka.

NÉPI BRÁCSA
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
A hangszerrel való ismerkedés, a hangszer részei.
Hangszertartás, vonótartás.
Alapakkordok, egyszerűbb harmóniaváltások elsajátítása
akkord).
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Technikai és zenei ismeretek
Hangképzés, vonóindítás – hangindítás (pl. pontszerű indítás, lendületből való
„szalasztott” vonóindítás, előkés indítás.
Három húr egyszerre történő megszólaltatása.
Tiszta intonálás, akkordfogás.
Vonásnemek, szimmetrikus, illetve aszimmetrikus ritmizálással.
Esztam, dűvő kíséretek (dudálás – egyenletes vonás).
Lezárók, indítások (ugrós).
Átmenetek a táncrenden belül (pl. dudálás – ugrós, ugrós – csárdás, csárdás – friss
csárdás), egyenlőre szeptimakkordok nélkül.
Fogástáblázat elkészítése egyszerű, majd bonyolultabb akkordokkal.
Követelmények
1. Dunántúli tánczene kísérete „A-D” hangnemekben ugrós és kanász-tánc, mintegy
30 dallam ismerete.
2. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben verbunk, lassú, sűrű tempó,
mintegy 5-10 dallam.
Legyen képes a megfelelő dinamikai, ritmikai váltásokra.
Törekedjen a megtanult tánczenék jó tempóban, lehetőleg kotta nélkül való játékára.
Ismerje a játszott dallamok formai felépítését, hangnemét és harmóniáit.
Tanulja meg a dallamokat énekelni is.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
ifj. Ádám István kontrás harmónia készlete, harmonizálási módjának elsajátítása.
„Szalasztott” vonóindítás és hangsúlyozás.
Az „előke” tudatos alkalmazása.
A prímás hangsúlyozásának és a különböző tánctípusok tempóinak pontos ismerete.
A tánczenei folyamat egészének elemzése, egy-egy hosszabb zenei folyamat
törvényszerűségeinek felismerése és alkalmazása.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
2. Lassú és gyors esztam.
Lassú dűvő.
Vonóindítás, vonóváltás, különféle hangsúlyozási módok.
Kezdetben tudatos, később ösztönös alkalmazkodási reflex kialakítása a prímás
játékához.
Modális és funkciós harmonizálás.
Hallás utáni dallamtanulás.
A dallamok énekes változatainak megtanulása.
Követelmények
1. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (verbunk, lassú, csárdás, porka,
hétlépés, négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam.
2. Dunántúli tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (ugrós, lassú csárdás, friss
csárdás) mintegy 5-10 dallam.
Tudja és alkalmazza a „kontrán” egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban
is a szimmetrikus és az aszimmetrikus vonásokat (lassú és verbunk).
A növendék legyen képes
 A tánczenei folyamat elmuzsikálására,
 A táncrenden belüli váltások magabiztos végrehajtására.
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Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Dallamtanulás.
Minden dallam transzponálása a használatos hangnemekbe (A-D-G-C).
A cimbalommal együtt történő játékmód elsajátítása. A cimbalom, brácsa, bőgő felállású
együttesekben a három hangszer szerepköre, egymással vlaó dallami, harmóniai és
ritmikai kapcsolata a játék során.
2. Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra, mélyhúros brácsa, kontra).
Akkordkészlet bővítése: szeptim- és szűkített akkordok, valamint váltó-akkordok Bunyi
József, Tóni Rudi, Sztojka János és mások játéka alapján.
Egy dallam harmóniavázás alapuló legalább három-négyféle „akkordozás” elsajátítása és
variálása (improvizáció).
Több
kalotaszegi
brácsás
vonókezelésének
és
harmonizálásának
elemző
összehasonlítása.
Vonózásbeli variációk.
Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás.
3. Dúros harmonizálás és ennek helyi jellegzetességei.
Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek.
Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a különbözőségek
tudatosítása: Kodoba Béla, Moldován Stefán, Mácsingó Sándor, Radák Mihály, Kodoba
Lőrinc.
Vonásvariációk.
Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva.
Énekes dallamok megtanulása.
Követelmények
1. Rábaközi tánczene kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú és friss
csárdás, duda nóták) mintegy 15-20 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-G” hangnemekben, hangnemenként 5-10 dallam
(legényes).
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (ritka magyar, sűrű
magyar) mintegy 5 dallam.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Stílusos játékmód.
Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő ismerkedés, gyakorlás.
Vonókezelés.
2. Harmonizálás és akkordkészlet összeállítása Horváth Mihály és Ponci Gyula játéka
alapján.
Ritmusvariációk.
Vonásnemek elemző összehasonlítása.
A dallamok és közjáték magabiztos kísérete.
3. Hegedűkontra fogásai, vonókezelés, vonásnemek.
Aszimmetrikus ritmizálás (lunga, tiganeasca).
Dallamimitáció a hegedűkontrán.
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A „nyolcas” elsajátítása a hegedűkontrán (minintalu).
Követelmények
1. Bonchidai tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (lassú – sűrű
magyar, lassú – sűrű csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos,
verbunk, sűrű legényes) mintegy 10-15 dallam.
2. Vajdaszentiványi és magyarpéterlaki tánczene kísérete (verbunk,
sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam.
3. Méhkeréki és eleki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben
(minintalu, ardelenescu, tiganeasca, lunga) mintegy 3-6 dallam.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Akkkordfelbontások négyhúros „klasszikus” brácsán, valamint akkordváltások
(„menetek” vagy „patronok”) elsajátítása.
Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása.
Énekes dallamok megtanulása.
Ismeretlen dallam lejegyzése és stílusos megharmonizálása első hallás után.
2. A 3. évfolyamban tanultak.
Magyarszovát: Botezán János, Huszár Sándor vonásvariációi, harmóniavilága.
3. A bécsi klasszikus zenéhez legközelebb álló népzene stílusjegyeinek elsajátítása.
Harmonizálás.
Parlando, rubato, giusto játékmód.
A megtanult dalok kotta nélkül történő játéka a zenei tartalom kifejezésének
igényével a tempó, a karakter, a tánctípus követelményeinek megfelelően.
4. A Küküllő menti dallamkincs és a táncok megismerése.
Egyedi vonásnemek Kozák József, Mezei Ferenc („Csángáló”) kontrajátékában.
A környékbeli zenekarok összehasonlítása (Magyarkirályfalva, Magyarózd,
Magyarbece, Szászcsávás).
Követelmények
1. Felvidéki tánczene kísérete (Palócság, Csallóköz, Mátyusföld, verbunk, lassú
csárdás, friss csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc) mintegy 20
dallam.
2. Mezőségi tánczene kísérete (Magyarpalatka, Magyarszovát ritka és sűrű magyar,
négyes, lassú, cigánytánc ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos) mintegy
20 dallam.
3. Vas és Sopron vármegye népi tánczenéjének kísérete. Régi magyar tánczenék,
korai verbunkosok, nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10 dallam, Tendl Pál,
Tendl Vilmos, Csejtei István zenekara.
4. Ádámos és Szászcsávás népzenéje (magyaros, lassú, székely verbunk, féloláhos,
szökő, szegényes) mintegy 5-10 dallam.
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Tananyag

Alapfok 5.
Tananyag és követelmény

Technikai és zenei ismeretek
Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása háromhúros kontrán. Ifj. Horváth
András játéka alapján.
„Klasszikus” négyhúros brácsán bonyolultabb akkordmenetek „A-D” hangnemekben,
mind C-G, mind a G-D húrokon a szatmárökörítói és a tiszakóródi zenekar játéka
alapján.
Vonás- és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata.
Brácsaszólam lejegyzése és megtanulása, az egyértelmű tévesztések kiszűrése,
hangfelvétel alapján.
A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása, videofelvétel alapján.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
Követelmények
1. Szatmári tánczene kísérete „A” esetleg „D” hangnemekben (magyar verbunk,
csendes, lassú és friss csárdás, kondástánc, ugrós, oláhos) mintegy 10-15
dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (hajnali, lassú csárdás,
szapora, verbunk) mintegy 10-15 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben lassú cigánytánc, lassú
csárdás, szökős, sebes csárdás, korcsos mintegy 10-15 dallam.
NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Dunántúli tánczene kísérete A-hangnemben (ugrós- és kanásztánc) mintegy 15
dallam.
2. Rábaközi tánczene kísérete A-hangnemben (dus, verbunk) mintegy 5-10 dallam.
3. Kalotaszegi tánczene kísérete A-G-hangnemben (legényes) mintegy 3-5 dallam.
4. Széki tánczene kísérete A-D-hangnemben (verbunk, lassú, sűrű tempó) mintegy
5-10 dallam.
Követelmények
Tudja és alkalmazza egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a
különféle dűvő vonásokat (legényes, sűrű tempó), illetve az alapvonásokat (détaché,
martelé, legato).
A tanuló legyen képes
 A basszus funkciók felismerésére és alkalmazására az évfolyam szintjének
megfelelően
 Az alapvonásokat megfelelően játszani bőgőn vagy csellón (ugrós, dus, legényes,
verbunk, lassú)
 Tudatosan előkészíteni és végrehajtani a húr- és vonóváltó műveleteket
 Tudatos hangképzésre, hangszerkezelésre
 Tempótartásra, ritmizálásra, hangsúlyozásra
 Hallás utáni dallamtanulása
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A zenei tartalom kifejezésének igényével, a tempó, a karakter, a tánctípus és
stílus követelményeinek megfelelően a megtanult dalokat kotta nélkül muzsikálni
Felismerni a játszott dallamok szerkezetét
A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Széki tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (verbunk, lassú, csárdás, porka,
hétlépés, négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam.
2. Dunántúli tánczene kísérete A-D-G alapú hangnemben (ugrós, lassú csárdás, friss
csárdás) mintegy 5-10 dallam.
Követelmények
Tudja és alkalmazza a bőgőn vagy a csellón egyenletes ritmusban, mérsékelten gyors
tempóban is a szimmetrikus és az aszimmetrikus dűvő vonásokat, a lassú és a verbunk
merítéses vonásokat, illetve az alapvonásokat (détaché, martelé, marcato, legato).
Legyen képes
 A megfelelő hangsúlyozásra, illetve a különböző vonásnemekkel a belső
hangsúlyozásra
 Aszimmetrikus dűvő-vonás használatára külön vonóval is (négyes, lassú),
 A különböző tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a megfelelő
sorzáró formulákkal lezárni (verbunk, ritka tempo, hétlépés)
 A műfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka-hétlépés, sűrű-ritka tempó)
 Teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Rábaközi táncok kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú – friss
csárdás, dudanóták) mintegy 15-20 dallam.
2. Kalotaszegi
tánczene
kísérete
A-G
alapú
hangnemekben
(legényes)
hangnemenként 5-10 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (ritka magyar, sűrű
magyar) mintegy 5 dallam.
Követelmények
A növendék legyen képes
 A pizzicato különböző fajtáinak játékára és az egyes vonásnemek váltogatására
 Stílusos improvizálásra bőgőn, vagy csellón
 A ritka magyar, sűrű magyar, legényes táncdallamok aszimmetrikus ritmizálására
 A friss csárdások gyors tempójának megtartására
 Megfelelő zenekari összjátékra
 Igényes zenei előadásmódra különösen az alkalomhoz kötődő dallamoknál
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
1. Bonchidai tánczenék kísérete A-D-G alapú hangnemben (lassú, sűrű magyar,
lassú – sűrű csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos, verbunk, sűrű
legényes) mintegy 10-15 dallam.
2. Vajdaszentiványi és péterlaki táncok kísérete (verbunk, sebes forduló, lassú,
korcsos, cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam.
3. Méhkeréki táncok kísérete A-D alapú hangnemben, mintegy 3-6 dallam.
Követelmények
Tudja a különböző tánc típusok tempóit és azok műfaji váltásait magabiztosan
végrehajtani.
Alkalmazza az alapvonásokat esetleg német kápás vonóval is és a talpas pizzicatót
mérsékelt gyors tempóban is.
Legyen képes
 A helyes hangsúlyozásra (sebes forduló, korcsos),
 A különböző vonások és pengetések összekötésére, variációira, valamint
különleges vonások alkalmazására
 Aszimmetrikus ritmizálásra, különös tekintettel a román forgatósra, az
ardelenescura és a lungára
 Hallás utáni dallamtanulásra és a megtanult dallamok kotta nélküli előadására
 A tanult tánctípusokat megfelelő hangnemben kísérni, lezárni és a műfaji
váltásokat helyesen végrehajtani, különös tekintettel a közjátékokra (lassú és
sűrű magyar, sebes forduló, korcsos)
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes előadó zenekari
kíséretére.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Felvidéki tánczenék kísérete – Palócság, Csallóköz, Mátyusföld (verbunk, lassú
csárdás, friss csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc) mintegy 20
dallam.
2. Mezőségi tánczenék kísérete – Magyarpalatka, Magyarszovát (ritka és sűrű
magyar, négyes, lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás, korcsos)
mintegy 20 dallam.
3. Vas és Sopron vármegye zenéjének kísérete. Régi magyar tánczenék, korai
verbunkosok, nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10 dallam.
4. Ádámos népzenéje: magyaros, lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő,
szegényes mintegy 5-10 dallam.
Követelmények
A növendék legyen képes
 Önálló gyakorlásra, tanulásra
 Hallás utáni dallamtanulásra
 A dallamok egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére
 A különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására, ritmikai és
zenei értelemben egyaránt (közjátékok, sorzárók stb.)
 A zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus és a
dialektus követelményeinek megfelelően a megtanult dallamokat hallás után
játszani, illetve kísérni
 Parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére
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A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására és énekes előadó
kísérésére.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Szatmári tánczene kísérete A-alapú hangnemben (magyar verbunk, csendes,
lassú csárdás, kondástánc, ugrós, oláhos) mintegy 10-15 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete A-D-alapú hangnemben (hajnali, lassú csárdás,
szapora, verbunk) mintegy 10-15 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D-hangnemben (lassú cigánytánc, lassú
csárdás, szökős, sebes csárdás, korcsos) mintegy 10-15 dallam.
Követelmények
Vonásvariációs improvizatív, stílushű használata.
A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása videofelvételek alapján.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
NÉPI FURULYA
Előképző 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.
Összesen mintegy 10-15 dallam biztos tudása.
Táncritmusú népdalok (lassú csárdás, ugrós) eljátszása.
Követelmények
15 népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi
hangsúlyok adta szabályokra.
Előképző 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Lassú csárdás és sebes csárdás dallamok eljátszása.
Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről. Összesen mintegy
10-15 székely dallam ismerete.
Követelmények
20 székelyföldi népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és
nyelvi hangsúlyok adta szabályokra.
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Székely betlehemes népdalok, könnyű lassú és sebes csárdás dallamok egy-szerű, de
stílusos előadása.
Rubato, lassú és sebes csárdás és forgatós dallamok stílusosan díszített, variált
eljátszása a Székelyföldről. Összesen mintegy 20 székelyföldi dallam ismerete.
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Követelmények
A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata.
A hetedik hang módosítása félfedéssel.
Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása.
Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).
A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.
Variálás és díszítés az udvarhelyszéki székely dialektus szabályai szerint.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Felcsíki féloláhos és lassú csárdás és keserves dallamok stílusos előadása.
Felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallamok stílusos eljátszása
gardonkísérettel is. Összesen mintegy 15-20 felcsíki dallam ismerete.
Követelmények
A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. A hetedik
hang módosítása villafogással. Triolás ritmusok a forgatós dallamok-ban. Aszimmetrikus
ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. Variálás és díszítés a csíki székely dialektus
szabályai szerint. Együttjáték másik furulyással, gardonnal.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Gyimesi kerekes, féloláhos, lassú csárdás dallamok eljátszása.
Gyimesi lassú magyaros, sebes magyaros és csárdás, kettős, sirülője, keserves dallamok
eljátszása gardonkísérettel is. Összesen mintegy 30 gyimesi dallam ismerete.
Követelmények
A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.
Torokhangos (gégezöngés) kíséret – lányoknál és kisfiúknál még nem kell eröltetni.
Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok
hangsúlyozásuk.
Gyimesi dallamoak, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint.
Játék gardonkísérettel, másik furulyással.

és

Alapfok 4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Somogyi csárdás, ugrós dallamok .
Dél-dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok.
Összesen mintegy 30 dallam.
Ismerkedés a rokonnépek hangszereivel és dallamaival (pentaton ereszkedő dallamok).
Finnugor és török népek zenéje
Lemezfelvételek baskír kuraj-zenéről
Követelmények
A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán, és hosszúfurulyán.
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A 2. átfújás használata hosszúfurulyán.
A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja hatlyukú és hosszú furulyán egyaránt.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája.
Semleges hangsorú furulyák ismerete.
Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk.
Több furulya együttes játéka.
Énekkíséret furulyával.
Az énekes-nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése
furulyajátékban.

a

Követelmények
Palóc rubato és giusto dallamok eljátszása.
Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. Dudautánzó furulyajáték. Összesen mintegy
30 palóc dallam ismerete.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.
A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.
Tilinkójáték.
Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.
Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival.
Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés.
Követelmények
Moldvai táncdallamok.
Széki lassú csárdás, magyar. Moldvai táncdallamok.
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az I-II. évfolyamon tanult dallamokra építve.
Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés).
A forgatós táncok dallamvilága.
Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis-dialektusok szabályai szerint.
Követelmények
Marosszéki és gyergyói táncdallamok.
Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sikülje, héjszák),
valamint székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk,
féloláhos). Játék gardonkísérettel.
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Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje.
Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése.
Hangmódosítás villafogásokkal.
A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja.
A flóta. Flóta felvételek
Követelmények
Felső-Tisztavidéki pásztornóták és szilágysági táncdarabok.
Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény

Tananyag
A Küküllő-vidék furulyazenéje.
A 2. és 3. átfújás kombinálása.
A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága.
Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal.
Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések
Követelmények
Küküllő vidéki lassúk, szaporák.
Küküllő vidéki páros táncok, pontozók, keservesek, román táncok.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Észak-mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája.
A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája.
Ritka és sűrű legényesek.
Követelmények
Bálványosváraljai, szásznyíresi, lesői, magyarnemegyei dallamok.
Magyarszováti, visai, füzesi dallamok.
Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai
furulyások felvételei.
CITERA
ALAPFOK I. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Megfelelő hangszerelhelyezés és helyes testtartás álló helyzetben a hangszer előtt.
Jobb kéz
A pengető szabályos fogásának kialakítása.
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Egyenletes negyed, nyolcad pengetés — kezdetben csak üres húrokon a lc-t1
(befelé-kifelé) pengetés szabályai szerint.
Bal kéz
A 3., illetve 4. ujj használata (a 4. ujjat az életkori és fiziológiai adottságok
függvényében alkalmazzuk).
A gyakorlatok eleinte csak bal kézzel C alapú lá-pentachord és dó-pentachord
hangsorban.
A helyes ujjrend kialakítása.
A két kéz mozgásának összekapcsolása egyszerű gyakorlatok segítségével.
A hüvelykujj csúsztatása.
Nyomóeszköz (toll, fa, műanyag) alkalmazása dó-pentachord hangsorú dallamok
játszásánál.
DALLAMANYAG
Gyermekdalok énekelve és citerán az alsó hangtartományban. Énekkíséret: először üres
pengetéssel (egyszerű ritmus kísérettel majd a citerán játszott dallamhoz való
hozzáénekléssel.
A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történő pengetés, dallamindítás, dallamzárás
Gyermekdalok összefűzése (2-3 gyermekdal folyamatos játszása).
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 gyermekdal.
ZENEI ISMERETEK
A növendék tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc-s nevekkel megnevezni a tanult
C-lá és C-dó pentachord hangjait.
Az alsó hangtartomány fogalmának ismerete.
Ismerje a hangszer történetét, múltját, jelenét, a hangszer szerkezetét (több részeit)
típusait
2/4-es ütem, negyed-érték, nyolcad-pár, negyed szünet.
KÖVETELMÉNY
Mérsékelt tempóban negyed- és nyolcadmozgás
A pengetés irányainak pontos elsajátítása.
Negyed szünet pontos betartása.
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés.
Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’-G’-ig) 3, illetve 4 ujjal
és nyomóeszközzel.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Gyermekdal-fűzés. csoportos citerázás (2-3 növendék egyszerre játssza
Ugyanazt a dalt).
Gyermekdalok megszólaltatása citerán hozzáénekléssel is.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Jobb kéz
Pengetési technika fejlesztése.
Pengetés egyenes vonalú ütéssel, domború vonalú pengetéssel.
1-langsúlyozás az ütem első hangjain.
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A pergetés (tremolo) előkészítése, megkezdése a 2. félévben (sűrű le-föl történő
pengetés. karlendítéssel indítva. a dallamhúrokon pergetve, hosszabb hangokon
gyakorolva).
Szinkópa ritmus pengetése pergetés nélkül
A kiszedős un kapkodós játék a1apjai (kisfej-húrok bependítésének gyakorlása)
Bal kéz
A G B. hangokkal az alsó hangtartomány bővítése,
3 és 4 ujj használata, a hüvelykujj csúsztatása
Hangtartomány váltás: felső hangtartomány: A’, B’, H’, C“, D” - hangok
helye a fogólapon, a hangok helyes ujjrendjének kialakítása.
A két kéz munkájának fokozottabb összehangolása.
DALLAMANYAG
Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve saját éneket kísérve.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
ZENEI ISMERETEK
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés.
Alsó, felső hangtartomány.
Pergetés- tremolo,
Dó-pentachord, dó-hexachord, lá-pentachord, lá-pentaton, dór-hangsor.
Szinkópa ritmus.
KÖVETELMÉNY
Hangsúlvos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása.
Tremolo játék kitartott hangokon.
A tizenhatodos bontás alapjai.
A sorvégi szünet tudatosítása, értékének pontos betartása.
Biztos hangtartomány váltás.
3 és 4 ujjal történő játék, illetve a megfelelő ujjrend kialakítása.
Nyomóeszközzel történő játék.
A szinkópa ritmus pergetés nélküli változatának ismerete és alkalmazása.
A tanult hangsorok játszása felfelé, lefelé negyed és nyolcad értékekkel középgyors
tempóban.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 dalból álló dalcsokrok játéka egyéni és csoportos előadásban az éves technikai
követelményeknek megfelelő szinten.
Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a növendék
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán).
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Jobb kéz
Tremolo játék fejlesztése.
Pontozott ritmusok, félhang érték, bontott - „autentikus” játékmód szerinti pengetése.
Tizenhatodos ritmizálás (azonos hangokra bontás).
Sűrű mozgású pengetés.
Lassú és sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül.
Csárdás dallamok játszásánál minden negyed érték hangsúlyos pengetése.
Húrlefogás előkészítése.
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A sorvégi szünetek kitöltése a vendéghúrok bependítésével.
A parlando, rubato előadásmód kezdete (már énekelve tanult dallamok hangszeres
megszólaltatása) alapjai.
Dallamhúrok egymáshoz igazítása (hangolás).
Hírcsoportok pengetése (2-3 vendéghúr pengetése a dallamhoz).
Bal kéz
Ujjcsúsztatás 1., 2., 3. ujjal, ujjáttevés, ujjbújtatás.
Biztos hangtartomány váltás.
Nyomóeszközzel való játék (dúr és mixolíd hangsorú dallamok).

DALLAMANYAG
Régi és új stílusú népdalok tempo giusto és parlando előadásban.
Dúr és mixolíd hangsorú dallamok nyomóeszközzel és 3, illetve 4 ujjal történő
megszólaltatása.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 népdal.
ZENEI ISMERETEK
3/4-es ütem.
Új hangsorok: dúr, eol, mixolíd.
Nyújtott ritmus, éles ritmus, félhang érték.
Parlando, rubato, tempo giusto előadásmód.
A csárdás tánc, illetve tempo fogalma.
Alkalmazkodó ritmus (az alkalmazkodó ritmusú dallamokban az éles és
nyújtott ritmusok versszakonkénti más-más elrendeződésének tudatosítása).
Hallás utáni (auditív) daltanulás, előbb énekelve majd hangszeren Játszva.
KÖVETELMÉNY
Pontozott ritmusok megszólaltatása az autentikus pengetésmódnak megfelelően.
Csárdás táncdallamok játéka hangsúlyozással feszes játékmód.
Parlando, rubato dallamok éneklése, majd hangszeres megszólaltatása.
Dallamhúrok behangolása.
Biztos hangtartomány váltás.
Helyes ujjrend alkalmazása.
A dúr, eol és mixolíd hangsorok nyolcad értékben való játszása, felfelé — lefelé
középgyors tempóban.
A TANSZAKI MEGIHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor játéka egyéni és csoportos
előadásban az éves technikai követelményeknek megfelelő szinten.
Legalább 1 rubato és 3-4 giusto dallam előadása énekléssel együtt a növendék
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A tremolo játék fejlesztése, önálló alkalmazása parlando, rubato dallamokon.
1-húrlefogás gyakorlása.
A díszítés egyszerűbb formái: tizenhatodos bontások, dallamdíszítések dunántúli ugrós
dallamokon, előkék játszása, kis éles, kis nyújtott ritmusok pengetése.
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A nyomóeszköz szerepe. Glissando alkalmazása. Sorzárások díszítése körülírással.
Húrozás, hangolás kisfejeken.
DALLAMANYAG
A Dél-alföld hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos megismerése.
Hangzó anyag eredeti felvételek) hallgatása, tanári segítséggel történő elemzése és
értelmezése, hallás után történő zenetanulás (a kotta, mint szemléltető anyag segítse a
tanulót).
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
ZENEI ISMERETEK
Fríg hangsor, fríg zárlat.
Esztam, friss, ugrós tánc.
Glissando, előke, kis éles, kis nyújtott.
KÖVETELMÉNY
A növendék legyen képes
• a pergetés (tremolo) önálló alkalmazására, egyszerűbb dallami és ritmikai
díszítésekre.
• az autentikus játékhoz igazodva a nyomóeszköz biztos használatára és a
glissandózásra,
• egyszerű esztam kíséretre,
• a fríg hangsor nyolcad értékben való játszására (üres G-ről és C-ről indítva) felfelé és
lefelé középgyors tempóban.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása hozzáénekléssel és
csak hangszeren játszva.
Csoportos citerázás (három-négy fő).
1 dalcsokor a dél-alföldi tájegység eredeti felvételei alapján megszólaltatva.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A tremolo játék tökéletesítése, stílusos alkalmazása.
Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokban.
Aprózás — tizenhatod mozgású dallamok.
Páratlan nyolcadokból álló ütemek pengetési módjai, hangsúly elhelyezések.
Ritmika és dallami variációk felismerése hangzó felvételekről s annak gyakorlása.
DALLAMANYAG
A Dél-Dunántúl hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos megismerése.
Ugrósok, kanásztáncok.
X agykunsági, citerán játszott csárdás táncdallamok.
Hangzó anyag (eredeti felvétel) hallgatása, önálló elemzése.
A tanuló legyen képes önállóan készíteni egyszerűbb népzenei összeállításokat (esetleg
feldolgozásokat).
Különböző alaphangú citerák tudatos használata.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
Stílusos tremolo játék.
Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamok játszása során.
Tizenhatodos díszítések körülírással, fél oktávnyi futamok játszása.
Sorzáró díszítések alkalmazása.
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A nyomóeszköz biztos használata.
Helyes hangsúlyozás.
Az eddig tanult hangsorok gyakorlása tizenhatodokkal.
A citera valamennyi húrjának behangolása.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával:
1 a dél-dunántúli, 1 a nagykunsági tájegység eredeti felvételei alapján, 1 pedig
csoportos (3-4 fős) előadásban lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt szólaljon
meg.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. A bal kéz
virtuóz játékának fejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod mozgású díszítések és tizenhatodos dallamok
játszása.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játéka alapján.
DALLAMANYAG
Az eddig tanultak összegzése. Alföldi, hajdúsági dallamok.
Erdélyi tájegységek táncdallamainak megszólaltatása a hagyományos kíséretmód
felhasználásával (lassú dűvő, gyorsdűvő).
Gyimesi és moldvai énekes és hangszeres dallamok citerán történő megszólaltatása.
Aszimmetrikus ütemezésű dallamok játszása (Gyimes, Moldva. Szlavónia).
ZENEI ISMERETEK
Gyorsdűvő.
Aszimmetrikus ütemezések, illetve ritmusok.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretLizdkat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. Képes legyen
igényesen megformálni az előadandó dallamokat. Legyen tisztában a különböző zenei
tájegységek dallamdíszítéseivel, Ismerje az eredeti játékot.
Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 összeállítás
hajdúsági dallamokat, 1 összeállítás erdélyi táncdallamokat tartalmazzon, 1 csoportos
előadásban (3-4 fő) lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt szólaljon meg.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 va 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
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A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dai1anok játszása.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Az eddig tanultak összegzése.
A felvidéki és az észak-magyarországi tájegységek dallamvilágának megismerése.
Erdélyi: lőrincrévi, magyarlapádi dallamok játszása, a jellemző díszítésmódok
alkalmazásával.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 a
lőrincrévi vagy magyarlapádi énekes és táncdallamokból, 1 felvidéki, 1 pedig valamely
észak-magyarországi tájegység dallamaiból szólaljon meg (a 3 összeállításból 1
csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt).

Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.

DALLA MANYA G
A nyírségi tájegység hagyományos táncdallamainak tanulmányozása (lassú csárdás,
gyors csárdás és friss, oláhos) — eredeti vonós felvételek alapján. Gyimesi
táncdallamok: lassú magyaros, sebes magyaros, verbunk (eredeti hegedű - gardon,
furulya - gardon előadásban megszólaltatott felvételek alapján).
Körtánc AMI

469

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

ELSAJÁTÍTÁNDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes tegyen igényesen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 nyírségi
csárdásokból, 1 oláhos dallamokból, 1 a gyimesi tájegység hagyományos
Táncdallamaiból, énekeiből szólaljon meg (a 3 összeállításból 1 csoportos előadásban,
lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt).
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Jászsági, Szolnok megyei és Bács-Kiskun megyei dallamok. Mezőségi - eredetileg
vonószenekar által megszólaltatott tánczene.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjaira.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam. valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. Képes legyen
igényesen megformálni az előadott dallamokat, Legyen tisztában a különböző
tájegységek dallamdíszítéseivel, ismerje az eredeti játékmódokat.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán 5 saját énekét kísérve: 1 jászsági, 1
Szolnok, illetve Bács-Kiskun megyei, 1 pedig mezőségi dallamokból szólaljon meg (a 3
összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző
népi hangszerekkel együtt).
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Továbbképző 10. évfolyam
66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. A jobb kéz valamennyi eddig
tanult
pengetésmódjának
továbbfejlesztése.
A
bal
kéz
virtuóz
játékának
továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. Biztos
tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Dunántúli tájak hagyományos táncmuzsikája.
Székelyföldi, szi1agsági, moldvai táncdallamok eredeti felvetetek alapján.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat, kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes legyen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán 5 saját énekét kísérve: 1 tolnai, vasi
vagy zalai dallamokból, 1 székelyföldi vagy szilágysági táncdallamokból, 1
hagyományos moldvai táncdalanyagból hangozzék cl (a 3 összeállításhól 1 csoportos
előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt).

DUDA
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata.
Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).
Variálás és díszítés a Dél-dunántúli dialektus szabályai szerint.
Intonálás dudán.
Egyszerű apráják dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok ugrósok, dudanóták eljátszása furulyán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
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Dél-dunántúli ugrósok, dudanóták eljátszása furulyán, egyszerű, de stílusos díszítéssel,
variálással. Egyszerű dudacifrák eljátszása dudán. Összesen mintegy 10-15 dallam
ismerete.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A palóc furulyajáték.
Semleges hangsorú furulyák.
Dudanóták furulyán.
Intonálás dudán.
Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.
A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.
Egyszerű dallamok, cifrák játéka dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. Palóc dudanóták furulyán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. Palóc dudanóták és rubato pásztor- nóták
furulyán, stílusos előadásban. Összesen mintegy 10-15 dallam ismerete.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Dudautánzó furulyajáték.
A dallam záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.
Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.
A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.
Bonyolultabb dallamok és közjátékok, egyszerűbb díszítések dudán, a palóc
dialektus szabályai szerint.
A bolhalyuk használata.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dudanóták furulyán. Egyszerű dudanóták és apráják dudán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Dudanóták stílusos, dudautánzó eljátszása furulyán. Egyszerűen, de stílusosan díszített
dudajáték. Összesen 10-15 dallam ismerete.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk mindkét hangszeren.
A dallamhangokat szétválasztó kontrajáték dudán.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ANYAGA
Gazdagabban díszített dudautánzó furulyajáték. Dudanóták és dallamhangokat
elválasztó kontrázással.
AZ ÉV VÉGI BESZÍMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, csárdás és kanásztánc dallamok furulyán, dudautánzó előadásban.
Dudanóták és rubato pásztornóták dudán, a dallamhangokat elválasztó kontrajátékkal.
Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete mindkét hangszeren.
Körtánc AMI

472

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
törzshangok elválasztása zárt technikával.
Az oktávlyuk használata „rikkantásra”.
Bonyolultabb dudacifrák.
Önálló tanulás, egyszerű lejegyzések.
A TANSZAKI IEGHALLGATÁS ANYAGA
Rubato pásztornóták, régi és Új stílusú táncdallamok dudán.
AZÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, régi és Új stílusú táncdallamok dudán. Összesen mintegy 12-20
dallam ismerete.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán és dudán.
A dallamhangokat elválasztó kontrajáték dudán.
Önálló tanulás felvételről, lejegyzés készítése.
Furulyás dallamok értelmezése dudán.
Ismerkedés a rokonnépek hangszereivel és dallamaival (pentaton ereszkedő dallamok).
Tánc és ének kísérete.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Rubato pásztornóták, ugrósok és csárdások furulyán, a Dél-dunántúli játékmód szerint.
Egyszerű dunántúli dallamok dudán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, ugrósok, csárdás dallamok, dudanóták dudán a Dél-dunántúli
játékmódban. Összesen 25-30 dallam ismerete.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELVMÉNYEK
Ront megyei dudastílus.
Ritmusaprózó kontrajáték.
Zoboraljai magyar és a környező szlovák dudazene.
Önálló dallamtanulás, lejegyzés készítése.
Együttjáték hegedűvel.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Hont és Nyitra megyei dudajáték.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Ront és Nyitra megyei dudajáték. Szlovák és román dudadallamok. Játék hegedűssel.
Összesen 20-25 dallam ismerete.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
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KÖVETELMÉNYEK
Szigetközi és csallóközi dudazene.
Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.
Ritmusaprózó kontrajáték.
Ismerkedés a szlovák dudazenével.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Szigetközi dudanóták.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Szigetközi dudanóták. Nyitra környéki szlovák dudazene. Összesen mintegy
20 dallam ismerete.
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Moldvai csángó dudazene.
Ujjrend a bolhalyuk nélküli dudán a kontrát a gyűrűsujj kezeli).
Ismerkedés a sokác gaidával.
Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.
Ismerkedés a moldvai csángó furulyazene duda vonatkozású dallamaival.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Moldvai magyar dudadallamok.
AZ ÉV VEGIBESZAMOLÓ ANYAGA
Moldvai magyar dudadallamok. Délszláv dudadallamok. Összesen mintegy
20 dallam ismerete.

Továbbképző 10. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Jankovics Imre somogyi dudás ujjrendje, dallamai.
Hosszúfurulyás dallamok értelmezése dudán.
A háromsípos sípszár.
Történeti dallamok értelmezése, eljátszása dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok. XVI-XVIII. századi dallamaink dudán.
KOBOZ
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A hangszer helyes tartásának megtanítása.
A pengető fogása, a kétféle pengetési irány gyakorlása.
A hangok helye a fogólapon a szolmizációs skálának megfelelően.
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KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a növendék
• a hangszer történetét, alkalmazásának módjait, hangolását,
• a hangszer és a pengető helyes tartását, illetve fogását.
Legyen képes
• tisztán intonálva egyszerű skálagyakorlatokat elvégezni (mozgó dó-val), szolmizációs
hangokkal énekelve az ajánlott hangkészleten belül (C H),
• az egyszerűbb pengetési módokat kivitelezni (negyed, nyolcad ritmusban),
• néhány kettőshangzás megszólaltatására,
• alapvető akkordokat tisztán megszólaltatni, ezekkel éneket kísérni.
A TÁNSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 egyszerűbb dallam szólóban és egy énekelt dallam vagy szöveges mondóka
egyszerű kísérettel előadva.

Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A helyes intonáció kialakítása.
A két irányú pengetés egyenletességének kimunkálása.
KÖVETELMÉNY
A növendék ismerje a megszólaltatható hangok szolmizóciós és abc-s neveit.
Legyen képes
• egyenletes, ritmikus dallamjátékra,
• 2 oktávos modális skálák (dór, eol. mixolíd) eljátszására a ritmusos játék és helyes
intonáció követelményeit szem előtt tartva,
• dűvő- és esztam-játékra a főbb akkordokkal.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 egyszerű moldvai táncdallam, vagy énekkíséret.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az akkordkészlet bővítése.
További pengetési technikák gyakorlása.
KÖVETELMÉNYEK
A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (Pl. hajdútánc-jellegű daraboknál).
Gyorsabb akkordváltások végrehajtása.
Tremolo játék.
Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 közepes nehézségi fokú táncdallam vagy moldvai énekek kísérettel.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
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Az aszimmetrikus kíséreti formákhoz szükséges technikák elsajátítása és értelmezése.
KÖVETELMÉNYEK
Aszimmetrikus, illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, illetve dallamok
megszólaltatása (p1. kecskés, kettős).
Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban.
Kéthúros dallamjáték fekvésváltással.
Önálló kíséretszerkesztés egyszerű harmóniákkal.
Gyors tempójú, egyenletes futamok megszólaltatása.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
2-3 táncdallam vagy kobozzal kísért ének, és egy-két, furulyán vagy hegedűn játszott
táncdallam kísérete.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A parlando kíséret megvalósításához szükséges pengetési technika elsajátítása.
Az akkordkészlet kiterjesztése.
KÖVETELMÉNYEK
Gyors tempójú és aszimmetrikus ritmusú darabok szólisztikus megszólaltatása.
Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete.
Parlando ének kísérete.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 nehezebb dallam szólisztikus előadása és egy ballada vagy hangszeres dallam
kísérete.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A hangszerkezelési biztonság fejlesztése.
Körülíró díszítés.
KÖVETELMÉNYEK
Magas technikai színvonalú darabok előadása.
Zenekari játék, minden jellegzetes moldvai csángó hangszeres táncdallam kíséretének
ismerete.
Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása.
Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása.
A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége.
A kifejező előadásmódra való törekvés.
A TANSZAKI MEGHALL GA TÁS És AZ ÉV ‘ÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 virtuóz szólisztikus táncdallam bemutatása és 1-2 énekelt vagy hangszeres dallam
kísérete.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
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Az alapfokú képzésben elsajátított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
Különleges kifejezőeszközök megtanítása (előkék, vibrato, staccato).
Parlando jellegű keleti (arab, török) dallamok.
KÖVETELMÉNYEK
Parlando darabok stílusos megszólaltatása.
Zenekari játék.
Akkordkíséret dallamkiemeléssel.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 parlando darab, zenekari játék.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 Óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A cimbalomszerű játékmód elsajátítása (virtuóz húrváltások).
Ismerkedés a román kobzajátékkal.
Improvizáció a társas muzsikálás során.
Középkori és reneszánsz művek megszólaltatása a hangszeren.
KÖVETELMÉNYEK
Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva.
„Régizenei” dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek stb.)
megszólaltatása.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral.
TEKERŐ
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Gyermekdalok, szokásdallamok, jeles napok dalai mintegy 20 dallam.
2. Dél-alföldi oláhosok mintegy 10 dallam.
TECHNIKAI KÉPZÉS
A növendék sajátítsa el
• a hangszer helyes tartását ülő helyzetben,
• a hajtókar megfelelő tartását, indítását, egyenletes, szünetmentes forgatását,
• a bal kéz helyes tartását a kottaháztetőn,
• a szép zenei hang megformálásához szükséges billentéstechnikát,
• a recsegő helyes beállítását.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• egyenletesen, mérsékelt tempóban, szépen formált hangokkal az alapdallamokat
játszani,
• tempótartásra,
• a leváltóhangok alkalmazására üres húrra,
• hallás utáni dallamtanulásra,
• a dallam főhangjainak körülírására,
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• fekvésváltásokat megvalósítani C’ - G’ és G’ C2 közti hangtartományban,
• a négyujjas játéktechnika alkalmazására,
• a megtanult dallamokat akár hosszabb zenei folyamatba is illesztve kotta nélkül
eljátszani,
• negyedek és nyolcadok mérsékelt tempójú recsegésére dallamhoz kötötten vagy
anélkül.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2—3 dallamból álló csokor.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi oláhosok mintegy 15 dallam.
2. Dél-alföldi lassú csárdás mintegy 10 dallam.
3. Hajdútáncok: XVIII. századi tánczenék a régi stílusú ugrós-legényes típuscsaládhoz
kapcsolódva, mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerét önállóan felövezni, megfelelő tartással ülni,
• a recsegőt a kívánt tempó szerint önállóan beállítani,
• megfelelő billentéstechnikával szépen formált hangokat képezni,
• a dallamokat egyszerű trillákkal, fogott billentyűs leváltóhangokkal díszíteni,
• a négyujjas ujjrendet önállóan alkalmazni,
• hangszerjátékát énekkel színesíteni, énekét hangszerrel kísérni,
• a tá, ti-ti és sorvégi tá-szün ritmusképletek alkalmazására recsegésben,
• a bal és jobb kéz ritmikai függetlenítésére,
• tempóváltásokat megvalósítani hosszabb zenei folyamatban.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2 különböző karakterű műsorszám.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi lassú csárdás mintegy 15 dallam.
2. Dél-alföldi friss csárdás, duda játékmód és hallgató (kb. 10 dallam).
3. Magyar történeti zene mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerét behangolni a tanár által megadott alaphangra (recsegőhúr),
• a kereket önállóan begyantázni,
• a recsegőt korrigálni erős tempóváltás esetén (lassú — friss csárdás),
• a leváltóhangok dallamalkotó szerepének felismerésére és alkalmazására,
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• és 4 hangból álló körülírásokra, egyszerű trillákra, szekvenciákra,
• a tekerő teljes klaviatúráján való tájékozódásra,
• a tá, ti-ti, tij-ri-ri ritmusképleteket recsegni,
• a sorzáró „tij-ri-ri ti-ti tá szün” formula következetes alkalmazására csárdásokban,
• ismerje a duda-játékmódot, a parlando-rubato előadásmód sajátosságait,
• hosszabb tánczenei folyamatot megfelelő tempóváltással előadni.
Tudjon több tekerővel együtt muzsikálni, és különbséget tenni a népzene és
a régizene (Írott zenei hagyomány) előadásmódja között.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 dallamból álló csokor.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi tánczene (Szentes) mintegy 15 dallam.
2. Kanásztáncok, dudanóták, ugrósok (népzenei dialektusok szerint) mintegy 15 dallam.
3. Európai tekerőmuzsika (népzene) mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló legyen képes
• hangszerét önállóan behangolni,
• a húrokat fölvattázni,
• a 3 és 4 ujjas játéktechnikát megkülönböztetni,
• különböző leváltóhangokkal, kötésekkel a dallam belső hangsúlyozására,
• körülírásokat, tartott váltóhangos hosszú trillákat, sorzárlatokat stílusosan alkalmazni,
• a bal és jobb kéz mozgásait függetleníteni, és azokat koordinálni,
• a recsegésben a tij-ri-ri ti-ti tá szün és a tá, ti-ti, tij-ri-ri sorzárlat stílusos
alkalmazására összefüggő tánczenei folyamatban,
• a ri-ri ti recsegési módus és a szinkópa használatára.
Tudjon
• 3/4-es és 6/8-os dallamokat helyesen hangsúlyozni, recsegés nélkül,
• énekest kísérni,
• dudával, klarinéttal, citerával (burdon hangszerekkel) együtt zenélni,
• néptáncosokat zenével kísérni.
Ismerje a különbséget a hagyományos Dél-alf5ldi játékmód, valamint más táj egységek
tekerőre alkalmazott stílusjegyei között.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2 különböző karakterű műsorszám.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
2-3 különböző karakterű műsorszám hangszerrel, vagy énekkel.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi tánczene (Csongrád) mintegy 15 dallam.
2. Csárdások (népzenei dialektusok szerint) mintegy 15 dallam.
3. Európai tekerőzene (történeti zene) mintegy 10 dallam.
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KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerén a zászlókat megfelelően behangolni, a húrokat vattázni, a kereket
gyantázni,
• a recsegés dallamon belüli építkezését megvalósítani (negyedekből sűrűsödő
nyolcados-tizenhatodos mozgás, majd sorzárlat stb.),
• a sorzárlat utolsó negyedén hangsúlyt adni (hosszú recsegés),
• a három és négyujjas játékmód tudatos különbségtételére, alkalmazására,
• a négy tizenhatod recsegés megkülönböztetésére és megszólaltatására,
• rövid trillákból álló dallamépítésre a Dél-alföldi stíluson belül,
• akkordfelbontásokra, skálákra,
• speciális hangolású hangszeren játszani (kvart-, oktávhangolás),
• üres dallamhúrra lezárni (0°),
• vonós hangszerekkel, kobozzal, lanttal, tamburafélékkel, furulyákkal együtt muzsikálni.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2-3 különböző műsorszám.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2-3 különböző műsorszám, ebből legalább egy kamarazenei formában.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. Regionális népzene (A helyi környezet — település, megye, tájegység, dialektusterület
népzenei anyaga) mintegy 10 dallam.
3. Egyházi népénekek, szokásdallamok, komolyzenei művek kb. 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló legyen képes
• hangszerét beállítani, tisztán behangolni,
• a klaviatúrán tisztán intonálni,
• különböző ujjrendeket megfelelően alkalmazni,
• rövid kromatikus menetekre, akkordfölbontásokra, skálákra,
• a dallamhúr első (A0) és negyedik fokán (Di) lezárni,
• az aszimmetria megvalósítására dallamban és recsegésben,
• az esztamhangsúlyú recsegést megvalósítani,
• a sorkezdő nyolcad és tizenhatod felütés recsegéseket alkalmazni,
• stílusos improvizálásra, a dallami díszítések válogatására.
Ismerje és alkalmazza néhány adatközlő egyéni j átékmódj át.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2-3 különböző műsorszám, ebből egy zenekarral.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszám, ebből egy zenekarral.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
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2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti zene vagy
klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• tisztán intonálni,
• aszimmetria megvalósítására dallamban,
• tartott váltóhangos hosszú trillákra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer jellegéből,
illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás történhet egyéni,
zenekari vagy kamarazenei formában.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti zene vagy
klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• az ismert dallamanyagot összefüggő tánczenei folyamatba rendezni,
• egyszerű akkordfelbontásokat, skálákat játszani.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer jellegéből,
illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás történhet egyéni,
zenekari vagy kamarazenei formában.
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti zene vagy
klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• egyszerűbb ritmus-aszimmetria megvalósítására,
• stílusfüggő ujjrendek megkülönböztetésére.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
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3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer jellegéből,
illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás történhet egyéni,
zenekari vagy kamarazenei formában.

Továbbképző 10. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti zene vagy
klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• önálló hangszerkezelésre, beállításra, karbantartásra,
• különböző stílusoknak megfelelő játéktechnika megválasztására, tánczenei folyamat,
koncert program összeállítására.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer jellegéből,
illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás történhet egyéni,
zenekari vagy kamarazenei formában.
NÉPI ÉNEK
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A természetes testtartás kialakítása.
A helyes légzés elsajátítása.
Artikulációs gyakorlatok.
Intonációs és ritmusgyakorlatok.
Hangképző skálagyakorlatok.
ZENEI ANYAG
l/l. Ütempáros ás strófikus elemeket tartalmazó gyermekjátékfűzére 2 dallam.
1/2. Dél-dunántúli ás alföldi karikázók, párosítók 8 dallam.
2. Lucázás, karácsonyi köszöntők, Gergely-járás 5 dallam.
3. Dunántúli ugrós és csárdás dallamok 15 dallam.
4. Balladai elemeket tartalmazó lírai dalok (Moldva, Erdély) 5 dallam.
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 szokásdal.
1 táncdallam.
1 lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 2 dalt kell előadni.
Alapfok 2. évfolyam
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évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok.
A hangterjedelem növelése.
A váltóhangok kiegyenlítése skálagyakorlatok segítségével.
Artikulációs gyakorlatok.
Könnyebb díszítési gyakorlatok.
ZENEI ANYAG
1. Guzsalyas és lakodalmi dalok (Moldva, Felvidék) 10 dallam.
2. Újévköszöntők, sárdózás, talalaj 5 dallam.
3. Felső-Tisza vidéki táncdallamok 14 dallam
4/1. Betyárdalok, pásztor- és rabénekek 3 dallam
4/2. Új stílusú balladák 3 dallam
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 guzsalyas vagy lakodalmi összeállítás.
1 táncdallam.
1 ballada vagy lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 2 dalt kell előadni.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Légzéskapacitás, hangterjedelem növelése.
Az érthető szövegmondást fejlesztő gyakorlatok.
A tanult dialektusokhoz kapcsolódó díszítési gyakorlatok.
ZENEI ANYAG
1. Karikázók, párosítók (Felföld, Szlavónia) 8 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 10
dallam.)
2. Betlehemesek, háromkirály-járás, pünkösdölő, aratódalok 6 dallam (Emelt szintű
oktatásnál 8 dallam.)
3. Mezőségi táncdallamok és táncszók 15 dallam.
4/1. Mezőségi parlando-rubato dalok 4 dallam (Emelt szintű oktatásnál 8 dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 parlando-rubato dal.
1 ballada.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Hangterjedelem, légzéskapacitás növelése.
Díszítési és variálási képességfejlesztése.
Szövegmondás javítása.
ZENEI ANYAG
1. Erdélyi lakodalmi szokásdalok 8 dallam (Emelt szintű oktatásnál 10 dallam.)
2. Balázsolás, nagyböjti kántálás, nagyheti énekek, regölés 6 dallam.
3. Kalotaszegi táncdallamok és táncszók 15 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 20 dallam.)
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4/1. Kalotaszegi parlando-rubato dallamok 4 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 6 dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 lakodalmi összeállítás.
1 táncdallam.
1 ballada vagy lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A növendék képes legyen az eddigiekre építve tovább gyarapítani tudását a népzenei
dialektusok eredeti
megszólaltatása érdekében. A tanultakat tudatosan alkalmazva énekeljen tisztán, Szép
szövegmondással, kifejező módon.
ZENEI ANYAG
1. Bölcsődalok, katonadalok, egyházi népénekek 4 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 6
dallam.)
2. Szüreti dalok, húsvéti dalok, szentiváni énekek, névnapköszöntők 6 dallam. (Emelt
szintű oktatásnál 8 dallam.)
3. Székelyföldi táncdal{amok és táncszók 14 dallam. (Emelt szintű oktatásnát 16
dallam.).
4/l. Székelyfildi parlando-rubato dalok 6 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 8 dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 népszokásdal.
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 parlando-rubato dal.
1 ballada.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Legyen képes a növendék
• eddigi tudásának tartalmi és technikai színvonalát továbbfejleszteni,
• állóképességének, terhelhetőségének növelésére,
• fizikai adottságainak továbbfejlesztésére.
ZENEI ANYAG
1. Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy dialektus zenei
anyagán keresztül 10 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 12 dallam.)
2. Gyimesi és moldvai táncdallamok és táncszók 12 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 15
dallam.)
4/1. Moldvai parlando-rubato dalok és gyimesi keservesek 6 dallam. (Emelt szintű
oktatásnál 8 dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 4 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 6 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 moldvai parlando-rubato dal.
1 gyimesi keserves.
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1 ballada.
A félévi értékelésre a tanult anyagból kiválasztott 4 dalt kell előadni.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig tanultakra építve fejlesszük tovább a tanuló készségeit (hangterjedelem,
kifejező szövegmondás, a dialektusokra jellemző hangvétel és díszítési módok).
ZENEI ANYAG
A továbbképző lehetőséget teremt arra, hogy tájegységenként összefoglaljuk a jellemző
dialektus sajátságokat. A kijelölt tananyagban minden évben szerepeljen egy
határainkon belüli és kívüli tájegység, különböző nehézségi fokon. Az anyag
összeállításánál törekedjünk arra, hogy helyet kapjanak az adott tájegységre jellemző
főbb stílusok és népdaltípusok (régi és Új stílusú parlando-rubato dalok, balladák,
táncdallamok, népszokásdalok). A továbbképző évfolyamaiban a tananyagot a növendék
alapfokon elvégzett anyaga, egyéni adottságai, érdeklődése figyelembe vételével állítsuk
össze. Az’ iskola adottságaitól függően a továbbképzőben teremtsünk lehetőséget a
népdalok stílusos hangszerkíséretes megszólaltatására. Ösztönözzük a növendékeket
énekes-hangszeres együttesek alakítására, a kamarazene tantárgy keretein kívül is.
AJÁNLOTT TEMATIKA A TOVÁBBKÉPZŐ TÖBBI ÉVFOLYAMÁN:
Továbbképző 7. évfolyam
A. Felső-Tisza vidék
B. Moldva
Továbbképző 8. évfolyam
A. Dél-Dunántúl
B. Székelyföld
Továbbképző 9. évfolyam
A. Felföld
B. Mezőség, Kalotaszeg
Továbbképző 10. évfolyam
A. Dél-Alföld
B. Gyimes
Ez a dialektus-felosztás a tanár és diák egyéni igényei szerint felcserélhető.
SZOLFÉZS
Előképző 1.
Tananyag
- ismerkedjen
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népszokásokkal (2 félévre elosztva).
- tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, pentaton és pentachord
fordulatú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a karácsonyi ünnepkörhöz és a farsanghoz tartozó
népszokások dallamvilága.
2. Szolfézs ismeretek
- Egyenletes lüktetés - mérőütés - fogalma, megfigyelése, gyakorlati alkalmazása.
- Negyed, nyolcad érték és negyed szünet felismerése, megszólaltatása, kottaképről
való olvasása.
- A szolmizációs hangok felismerése kézjelről: dó, ré, mi, szó, lá.
- A vonalrendszer ismerete.
A szolmizációs hangok elhelyezése az ötvonalas rendszerben.
Egyszerűbb két-, három-, négy-, és ötfokú dallamok elhelyezése, illetve éneklése
kézjel után.
3. Elméleti ismeretek
A kiolvasók és mondókák jellemzői.
A gyermekfolklór szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és gyermekdal
tempójának, ritmusának, jellemzői, formái. Dallamának ismérvei: hangköz,
hangterjedelem, hangkészlet és szövegének jellegzetességei.
A népszokás: a népi ünnepek három nagy
csoportja.
A jeles napok jellemzői.
A karácsonyi ünnepkör ideje, ahhoz fűződő hiedelmek, a szokások jellemzőinek
ismerete. Karácsonyi, betlehemes énekek, kántálók.
A farsangi népszokások ideje, jellemzői, hozzá fűződő hiedelmek megismerése.
4. Szakkifejezések
Mérőütés, negyed, nyolcad, negyed szünet, szolmizációs hangok,
vonalrendszer. Tempó, ütempár, hangköz, hangterjedelem, hangkészlet.
Betlehemezés, kántálás.
5. Zenei írás - olvasás
A mondókák ritmusának felismerése, hallás után ritmusjelekkel való leírása.
Könnyebb bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton.
dallamok elhelyezése a vonalrendszerben. Könnyebb két-három fokú gyermekdalok
éneklése kottáról.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok,gyermekdalok,
mondókák,
kiolvasók,
magyar
népdalok,
a népszokások közül a karácsonyi és farsangi
szokáshoz tartozó hang- és video-felvételek.
Követelmények
Tanuljanak meg 15-20 mondókát, kiolvasót, ismerjenek 20-30 népi
gyermekjátékot, azok dallamait tisztán tudják elénekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (fogalma, ritmusa, tempója, formai felépítése,
jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének sajátosságai).
Ismerjék a népszokások három nagy csoportját és a jeles napok jellegzetességeit.
Ismerjék a farsangi népszokások, tartalmát, jellemzőit, illetve
tudjanak hozzá
5-8 példát énekelni.
Ismerjék a karácsonyi népszokások idejét, tartalmát, jellemzőit, illetve
tudjanak 8-10
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karácsonyi és betlehemes éneket, kántálót elénekelni és a szokását bemutatni.
Gyermekdalok vagy egyszerűbb népdalok felismerése dallam, illetve szolmizáció
alapján. Mondókák
ritmusának
hallás
után
való
leírása.
Könnyebb,
kis
hangterjedelmű
és
a hangkészletű
gyermekdalok
elhelyezése
a
vonalrendszerben, kottaképről való leéneklése tanári segítséggel.
Előképző 2.
Tananyag
- a növendék ismerkedjen meg az eddig tanultakhoz újabb népszokások
dallamaival, a magyar népi hangszerek csoportjaival, azon belül egy-két
hangszerrel (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, pentachord és pentaton hangsorú magyar
népdalok. A magyar népszokások közül a regösénekek és a húsvéti népszokásos
dallamai.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanult szolmizációs hangokhoz a ti és a fá. Fél, pontozott fél, egész érték ,
szinkópa, nyolcad, fél és egész szünet felismerése, megszólaltatása, kottaképről
való olvasása. A szolmizációs hangok elhelyezése a vonalrendszerben kulcs
nélkül, majd később violin kulccsal. 1#, 1b előjegyzés használata.
3. Elméleti ismeretek
A regösének fogalma a szokás ideje, résztvevői és hangszerei.
A Húsvét ideje, a szokások jellemzői, a hozzájuk fűződő
hiedelmek. A népi hangszerek fogalma és főbb fajtái.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek,
szokások vázlatos ismertetése:
Cimbalom.
Citera. Vályúcitera, oldalfejes, hasas
citera. Duda.
Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú
furulya. Hegedű, kontra, bőgő, cselló.
Kereplő. Kalapácsos kereplő, fogas vagy bordás kereplő, szekrényes kereplő,
szélkereplő. Kolomp, csengő, pergő.
Nádsíp.
4. Szakkifejezések
Bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton.
Fél, pontozott fél, egész érték, szinkópa, nyolcad, fél és egész szünet. Violin
kulcs. 1#, 1b előjegyzés.
Regösének.
5. Zenei írás - olvasás
Rövid ritmusok, könnyebb gyermekdalok lejegyzése ritmusjegyekkel,
betűkottával, hangjegyekkel. Négy-ötfokú gyermekdalok éneklése kottáról.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. A népszokások közül a húsvéti
ünnephez tartozó felvételek, regösénekek. Olyan szokásanyagok hang- és
videofelvételeinek megismertetése (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva)
amelyekben a következő hangszerek szerepelnek: 4 fajta kereplő, kolomp, csengő,
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pergő,
fajtái.

citera,

cimbalom,

hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda, furulyák különböző

Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 népi gyermekjátékot, azok dallamát tudják tisztán
énekelni, illetve játékát bemutatni. Ezekből mintegy 20 dalt tudjanak szolmizálni is.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (ismétlés).
Tudjanak 15-20 pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva. Ismerjék az alábbi népszokásokat, azok idejét, egy-egy hozzájuk fűződő
hiedelmet, szokást. Tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve a szokást eljátszani:
regösénekek, húsvéti ünnepkör. Ismerjék a következő magyar népi hangszerek
alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel
formájuk és hangzásuk alapján: kereplők, kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom,
hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda, furulyák.
Alapfok 1.
- a régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre
elosztva).
- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang- illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül Luca napja, István és János napja, Újév, Szent
Balázs napja, Szent Gergely napja és a hozzátartozó dallamok.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése.
- Az eddigi ritmusképletekhez az éles- és nyújtott ritmus.
- A 2/4 -, 4/4 -, 3/4 - es ütemmutató jelentése
- 1#, 1b előjegyzés használata.
- A hangnemek megállapítása az előjegyzés és a záróhang alapján.
- A hétfokú hangsorok közül: a dúr, az eol (moll) és a dór.
- Hangközök: tiszta prím, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.
- A zenei kulcsok fogalomköre, G-kulcs, F-kulcs.
3. Elméleti ismeretek
A régi stílusú népdal jellemzői.
Népdalelemzés a következő szempontok szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód.
Luca napjának ideje, a hozzá fűződő hiedelmek, játékos szokások játszása, táji
jellegzetességei.
István- és János-napi köszöntés, Szent István vértanú és Szent János
evangélista ünnepe, a szokás jellemzői.
Az újévi népszokások bemutatása, jellemzői, hozzájuk fűződő hiedelmek és jóslások.
Szent Balázs napjának ideje, Szent Balázs püspökhöz fűződő legenda. Az
e naphoz kapcsolódó adománygyűjtő szokás ismerete.
Szent Gergely napjának ideje. Szent Gergely pápa tiszteletére elrendelt
adománygyűjtő népszokás.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások
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vázlatos leírása: Dob.
Facimbalom.
Harántfurulya.
Kanásztülök, kürt.
Koboz.
Köcsögduda, bika.
Láncosbot. Regössíp,
töröksíp. Tekerő.
4. Szakkifejezések
Hexachord, hexaton. Éles ritmus, nyújtott ritmus. Az ütemmutató fogalma, 2/4 - , 3/4
-, 4/4 - es ütem. A hangköz fogalma. A következő hangközök: tiszta prím, tiszta kvart,
tiszta kvint, tiszta oktáv, kis és nagy szekund, kis és nagy terc. Az első három # és b
előjegyzés neve és helye a vonalrendszerben. Hangnem. Hangsorok: dúr, eol (moll),
dór. G-kulcs, F-kulcs.
Régi stílus. Dudanóta, kanásztánc. Parlando, rubato, tempó
giusto. Díszítések, előke, utóka, főhang, glissando.
Szótagszám, sorszerkezet, kvintváltás.
Adománygyűjtő szokás.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon és elektrofon hangszerek. Kürt- és
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok.
5. Zenei írás - olvasás
Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. Gyermekdalok,
könnyebb régi stílusú népdalok éneklése kottakép alapján.
6. Zenehallgatás
Régi stílusú magyar népdalok. A népszokások közül az újévi szokáshoz, Szent
Balázs napjához, Szent Gergely napjához, Luca napjához, valamint István- és János
napjához tartozó felvételek. A következő népi hangszereken szóló és azokhoz
kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben
is bemutatva): facimbalom, láncosbot, köcsögduda, bika, dob, koboz, tekerő,
kanásztülök, kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül. A régi stílusú népdalok általános ismérvei.
Mutassák be a tanult népszokások jellemzőit, főbb csoportjait, határozzák meg a
jeles nap fogalmát.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket,
szokásokat, és tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, és eljátszani: Újév, Szent Balázs
napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István és János napja.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá
fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külsejük és hangzásuk alapján:
facimbalom, láncos-bot, köcsögduda, bika, koboz, dob, tekerő, kanásztülök, kürt,
regös-síp, töröksíp, harántfurulya.
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Alapfok 2.
- a új stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre
elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok
autentikus
hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül az adventi időszakhoz a Vízkereszthez, Pünkösdhöz,
Szent Iván napjához és aratáshoz tartozó dalanyag.
2. Szolfézs ismeretek
Az előző években tanultak ismétlése. A második, osztály anyagának elsajátításához
szükséges szolfézs ismeretek: Az eddig tanult ritmusokhoz a tizenhatodok, nyolcad
triola, 3/8-os ütem, váltakozó ütem. A 2#; s 2b előjegyzés használata. A
hétfokú hangsorokhoz: a mixolíd. A hangközökhöz: kis szekund, nagy szekund.
3. Elméleti ismeretek
- Az új stílusú magyar népdal jellemzői, fajtái, sorszerkezetének
meghatározása.
- Népdalelemzés: szótagszám, ütemszám.
- Az adventi időszak eredete, ideje, a szokás jellemzői és hozzá fűződő hiedelmek,
tilalmak.
- Az„adventölés”, mint adománygyűjtő szokás.
- A Vízkereszt ideje, a szokás jellemzői és a hozzá fűződő hiedelmek.
- A három-király-járás ideje, megjelenítői, jellegzetességei.
- A Pünkösd ideje. A szokás változatainak, a pünkösdi királyválasztás, a
pünkösdölés és pünkösdikirályné-járás ismerete. Az ünnephez tartozó hiedelmek,
jóslások felsorolása.
- A Szent Iván napi népszokás eredete, a szokás jellemzői, illetve a hozzá
fűződő jóslások, hiedelmek.
- Aratás és a hozzá tartozó szokások ismerete.
- Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások
vázlatos leírása:
Cserépsípok.
Okarina.
Tambura.
Tárogató, klarinét.
Tilinkó.
Trombita.
Ütőgardon.
Doromb.
Mirliton hangszerek.
5. Szakkifejezések
Tizenhatod, nyolcad triola, 3/8-os ütem, váltakozó ütem. Mixolíd. Kis szext, nagy
szext. Az első öt # és b előjegyzés neve és helye a vonalrendszerben.
Új stílus. Szimmetrikus, aszimmetrikus.
Advent, adventölés.
Mirliton hangszerek.
6. Zenei írás - olvasás
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Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése
kottakép alapján.
7. Zenehallgatás
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Vízkereszthez,
Pünkösdhöz, Szent Iván napjához, aratáshoz és adventi időszakhoz tartozó
felvételek.
A
következő
népi hangszereken szóló és azokhoz
kapcsolódó
szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is
bemutatva): doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita, tárogató,
klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül. Az új stílusú népdal általános ismérvei.
Ismerjék a következő népszokások, tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat és tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve eljátszani
hozzá: Advent, Vízkereszt, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás.
Ismerjék vázlatosan akövetkező
magyar
népi
hangszerek
alkotórészeit,fajtáit,táji
jellegzetességét,
hozzá
fűződő
szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján: doromb,
mirliton
hangszerek,
tambura, ütőgardon,
trombita,
tárogató,
klarinét, tilinkó,
cserépsípok, okarina.
Alapfok 3.
- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával, jellemzőivel
dallamaival (2 félévre elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok
autentikus
hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a Talalaj-vasárnap, a
Sárdóvasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és a villőzés szokásaihoz tartozó
dallamok.
A párosító népdalok.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése.
- Kis nyújtott, kis éles ritmus, 6/8-os ütem.
3# és 3b előjegyzés használata. A módosított hangok és feloldásaik.
A dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben.
- A fríg hangsor.
- További hangközök: kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy szeptim.
3.Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú magyar népdal jellemzői (ismétlés).
Népdalelemzés: kadenciák, hangsorok.
A Talalaj-vasárnap és a Sárdó-vasárnap ideje, résztvevői és a szokások ismerete.
A Virágvasárnap eredete, ideje, hozzá tartozó téltemető-tavaszhírdető szokások, a
kiszehajtás és villőzés.
A párosító dallamok és szövegeik jellemzői, formai tagolódásuk. A hozzájuk kapcsolódó
jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása. A párosító-, és
házasítódalok fogalomköre, a hozzájuk fűződő hiedelmek leírása.
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4. Szakkifejezések
Kis nyújtott- kis éles ritmus. 6/8-os ütem. Hangmódosítás, módosító jel. Dúr és
moll hármashangzat. Fríg. kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy szeptim.
Villőzés.
5. Zenei írás - olvasás
Díszítés nélküli, egyszerűbb,
régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás
után, valamint azok kottaképről éneklése.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Talalaj-vasárnap, Sárdóvasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés szokáshoz tartozó
felvételek. Párosítók.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
Ismerjék a következő népszokások idejét, tartalmát és a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat.
Tudjanak
8-10
dallampéldát
énekelni,
illetve
a
szokást
eljátszani:
Talalaj- vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap,
kiszehajtás és villőzés.
Ismerjék a párosítók jellemzőit, jelentőségét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket és
tudjanak hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.
Alapfok 4.
- a
növendék
ismerkedjen
meg
a
népballadák,
rabénekek, pásztordalok
jellemzőivel, dallamaival és a következő népdalcsoportok jellemzőivel: régi népi réteg,
régi műzenei átvételek, szomszéd népi átvételek. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Népballadák, rabénekek, pásztordalok.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése. A negyedik osztály anyagának elsajátításához szükséges
szolfézs ismeretek: 4# és 4b előjegyzés használata. Valamennyi modális
hangsor és jellemző hangközeik. Valamennyi tiszta, kicsi, nagy, szűkített és
bővített hangköz. A négy féle hármashangzat alaphelyzetben (dúr, moll,
szűkített, bővített). A hangközökhöz: kis nóna, nagy nóna, kis decima, nagy
decima.
3. Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú népdalok jellemzői.
A következő népdalcsoportok jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak)
2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek - XVI-XVII. századi
egyháziés világi énekek
változatai.
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva, bolgár
dallamok nyomai.
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Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a hangterjedelemmel
(ambitus). A népballada fogalma, előadásának jellemzői.
Fő csoportjai és jellemzőik: klasszikus balladák,történelmi vonatkozású balladák lírai
balladák,strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek.
4. Szakkifejezések
Líd, lokriszi. Kis nóna, nagy nóna, kis decima, nagy decima. Szűkítet, bővített
hármashangzat.
Históriás ének, „jaj-nóta”, gregorián. Betyárballada, rabének.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbben, díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép
alapján való éneklése.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú magyar népdalok. Népballadák, rabénekek, pásztordalok. Hangszeres
zene.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
Ismerjék a következő népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb csoportjait:
A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” 2.
régi műzenei, európai és gregorián dallamátvételek. A XVI-XVII. századi
egyházi
és
világi
énekek változatai. Szomszéd népi átvételek. Ezekre tudjanak
dallampéldákat énekelni.
Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada fogalmát,
főbb ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni.
Alapfok 5.
- ismerkedjen meg a sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival. Ismerje a kötetlen
szerkezetű népdalok jellemzőit példákkal illusztrálva.
Ismerje
a magyar
népzenekutatás főbb képviselőit, munkásságát és néhány kiemelkedő adatközlőt.
(2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Siratók, illetve a sirató stílus.
2. Szolfézs ismeretek
- Nehezebb ritmusképletek,harmincketted,tizenhatodtriola, szinkópaláncok,
átkötött
hangok.
- Aszimmetrikus ütemek (pl. bolgár ritmus).
- Az 5# és 5b előjegyzés használata.
- A négy alapfokú hármashangzathoz a két négyeshangzat: domináns szeptim,
szűkített szeptim.
- Az I., IV., és V. fokú hangzatok dúrban és mollban.
3. Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb
csoportjai: A.) ütempár szerkezetűek
- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók,
mondókák, bizonyos jeles
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napok dalai, lakodalmi csujjogatók,
táncszók).
- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok
dalai). B.)
Recitatívok:
- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét
gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez, egyháziének-paródiák,
siratóparódiák).
- 2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter” tájékoztatók,
kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések,
töredékdallamok). A
népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando
Díszítések fajtái.
A sirató dallamának, ütemének, ritmusának dinamikájában és szövegének
jellemzői. A
rögtönzés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves.
A magyar népzenekutatás legnevesebb képviselői, munkásságuk és néhány
kiemelkedő eredeti előadó.
Népdalelemzés a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód,
hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia),
szótagszám, ritmus, megjegyzés.
4. Szakkifejezések
Harmincketted, tizenhatod triola. Aszimmetrikus ütemek (bolgár ritmus...).
I., IV., V. fok (tonika, szubdomináns, domináns). Négyeshangzatok: domináns
szeptim, szűkített szeptim.
Recitálás, recitatív.
Csujjogató, táncszó.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés
(kadencia), ütemszám (pódia - izopód, heteropód, bipód, tripód, tetrapód),
szótagszám (Szillábia - izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus (ritmika - izoritmikus,
heteroritmikus).
5. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes népdalok és könnyebb hangszeres darabok
lejegyzése eredeti
hangfelvételről. Díszített régi és új stílusú népdalok éneklése kottaképről.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú népdalok, hangszeres népzene. Siratók hang- és videofelvételeken.
Követelmények
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A
dallamokat elemezzék a tanult 10 szempont szerint.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, jellemzői 1-2
példával illusztrálva.
Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit, munkásságukat és a
néhány kiemelkedő adatközlőt.
Alapfok 6.
Elvégzendő anyagmennyiség: a növendék ismerkedjen meg a magyar zenetörténeti
dallamok egy-két csoportjával példákkal illusztrálva.
Ismerje a
magyar népzene
öt nagy dialektusterületét, azok kisebb tájegységeit (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
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Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Magyar zenetörténeti dallamok.
2. Szolfézs ismeretek
- A teljes kvintkör.
- Kromatika.
- A négyféle hármashangzat és megfordításaik, és a két négyeshangzat.
4. Elméleti ismeretek
A magyar népdalok elemzése.
Magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai.
A magyar népzene öt dialektusterülete, azon belül a kisebb tájegységek, egyes
etnikumok. Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai.
I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug
és
Csallóköz. II. Észak: Zobor-vidék, Csallóköz, Mátyusföld, Palócvidék,
Bodrogköz
stb.
III.
Alföld: Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék
IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina
V. Moldva
Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint.
5. Szakkifejezések
Kvintkör. Kromatika. Hármashangzat megfordítások: alap, szextakkord, kvartszext
akkord. Kódex, melodiárium, ungaresca, verbunkos.
Etnikai csoport, dialektus.
6. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes és (esetleg többszólamú) hangszeres népzene lejegyzése eredeti
hangfelvételekről. Egyszerűbben díszített népdalok leéneklése kottakép alapján.
7. Zenehallgatás
Énekes és hangszeres magyar népzene. Zenetörténeti dallamok.
Követelmények
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül, azokat
elemezni. Ismerjék a magyar zenetörténeti dallamok egyes csoportjait, jellemzőit
példákkal illusztrálva. Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét,
kisebb táji dialektusait. Tudjanak egy-két példát énekelni a különböző
tájegységekhez. Tájékozódjanak jól Magyarország 1913- as vármegye szerinti
felosztásának térképén.
Továbbképző 7.
- ismerkedjen meg a mondókákkal, kiolvasókkal, népi gyermekjátékokkal és
népszokásokkal, a régi és új stílusú népdal általános ismérveivel és dallamaival, illetve
tudja azokat az elemzés 10 szempontja szerint elemezni. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, kiolvasók,
mondókák. Régi és új stílusú népdalok.
A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamok: Újév, farsang,
Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Advent, Luca napja, Karácsony,
István és János napja.
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2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs
ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs
csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A kisolvasó és mondóka jellemzői.
A gyermekfolklór célja, szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és
gyermekdal ritmusának, tempójának jellemzői, formai tagozódása. Dallamának
ismérvei: hangközei, hangterjedelme, hangkészlete. Szövegének jellegzetességei,
a szövegváltozasok, -torzulások kialakulása és fajtái.
A régi stílusú népdal két nagy csoportja, jellemzői, sorszerkezetének
meghatározása. Az új stílusú magyar népdal jellemzői, sorszerkezetének
meghatározása, két csoportja.
A népszokás: a népi ünnepek három csoportja. A jeles napok jellemzői, táji
sajátosságai.
A következő ünnepek népszokásainak ideje, jellemzői, a hozzájuk fűződő hiedelmek:
Újév, Farsang, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Advent, Luca napja,
Karácsony, István és János napja.
Népdalelemzés a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód,
hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia),
szótagszám, ritmus, megjegyzés.
4. Szakkifejezések
Alkalmazkodó ritmus, ütempár.
Díszítés, előke, utóka, főhang, glissando.
Parlando, rubato, tempo giusto, szimmetrikus, aszimmetrikus, dudanóta,
kanásztánc. Betlehemezés, kántálás, regölés, adománygyűjtő szokás, advent,
„adventölés”.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés
(kadencia), ütemszám (pódia - izopód, heteropód, bipód, tripód, tetrapód),
szótagszám (Szillábia - izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus (ritmika - izoritmikus,
heteroritmikus).
5. Zenei írás - olvasás
Díszítés nélküli pentaton és pentachord hangkészletű népdalok lejegyzése hallás
után, azok éneklése kottaképről.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar népdalok,
hangszeres zene. A népszokások közül az Újév, a Farsang, Szent Balázs napja,
Szent Gergely napja, Húsvét, Adventi időszak, Luca napja, Karácsony, István és
János napjához tartozó hang- és videofelvételek.
Követelmények
Ismerjenek 5-10 népi gyermekjátékot és azok dallamát tisztán énekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit úgymint: ritmusa, tempója, formai tagozódása,
jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének sajátosságai.
Ismerjék a régi és új stílusú népdalok jellemzőit.
Tudjanak 15-20 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismertessék a népszokás fogalmát, három nagy csoportját, a jeles napok
jellegzetességeit. Ismerjék a következő népszokások idejét fogalmát, tartalmát,
jellemzőit, illetve tudjanak 5-8 példát hozzá énekelni: újév, farsang, Szent Balázs
napja, Szent Gergely napja, húsvét, advent, Luca napja, karácsony, István és János
napja.
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Továbbképző 8.
- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával, jellemző
dallamaival. A következő népdalcsoportok jellemzőivel , azokat példákkal is
illusztrálva: régi népi réteg, régi műzenei átvételek, szomszéd népi átvételek,
újabb műzenei hatások. A magyar népi hangszerek csoportjaival, azon belül egy-két
hangszerrel. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamai: Vízkereszt,
Talalaj- vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés,
Pünkösd, Szent Iván napja, aratás és regösénekek.
A párosító népdalok.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs
ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs
csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A következő népszokások tartalma, ideje, jellemzői és a hozzájuk fűződő
hiedelmek: Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap,
kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás és regösénekek.
A párosító fogalma, szövegének jellemzői, formai tagolódása. A hozzá
kapcsolódó jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása. A párosító-,
házasítódal jelentősége, hozzá fűződő hiedelmek, jellegzetes dallamai.
A régi és új stílusú népdalok jellemzői.
A következő népdalcsoportok jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak)
2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek, XVI-XVII. századi egyházi
és világi énekek változatai.
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva, bolgár
dallamok nyomai.
A népi hangszer fogalomköre.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, kisebb alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások
vázlatos leírása: Cimbalom.
Citera. Vályúcitera, oldalfejes-, hasas
citera. Doromb.
Duda.
Facimbalom.
Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú
furulya. Harántfurulya.
Hegedű, kontra, bőgő.
Kolomp, csengő, pergő.
Köcsögduda, bika.
Regössíp, töröksíp.
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Tekerő.
Tilinkó.
4. Szakkifejezések
Históriás ének, „jaj-nóta”, gregoriánének.
Regösének, villőzés.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon, elektrofon hangszer. Kürt- és
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok. Diatónikus, kromatikus.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbb, díszített régi, új és vegyes stílusú népdalok lejegyzése hallás után
és kottakép alapján való éneklése.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres népzene. A népszokások közül a Vízkereszt, Talalajvasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, Pünkösd,
Szent Iván napja, aratás, regösénekekhez tartozó hang- és videofelvételek. Párosító
dallamok. A következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag
hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva): kolomp,
csengő, pergő, doromb, köcsögduda, bika, facimbalom, citera, cimbalom, hegedű,
kontra, bőgő, tekerő, duda, regössíp, töröksíp, tilinkó, harántfurulya, furulyák
különböző fajtái.
Követelmények
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismerjék a következő népszokások fogalmát, tartalmát, jellemzőit, jellemző
dallamait: Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap,
kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, regösénekek.
Ismerjék a párosító fogalmát, jellemzőit, jelentőségét, a hozzá fűződő hiedelmeket
dallampéldákkal illusztrálva.
Ismerjék a következő népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb csoportjait:
A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóták, históriás énekek, „jaj-nóták”
2. régi műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek. A XVI-XVII. századi
egyházi és világi énekek változatai. Szomszéd népi átvételek. Mindezekre tudjanak
dallampéldákat énekelni.
Ismerjék a hangszer illetve a népi hangszer fogalmát. Ismerjék a következő
magyar
népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, a hozzájuk fűződő szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján: kolomp, csengő, pergő,
doromb, köcsögduda, bika, facimbalom, citera, cimbalom, hegedű,
kontra,
bőgő,
tekerő, duda, regössíp, töröksíp, tilinkó, harántfurulya, furulyák.
Továbbképző 9.
- ismerkedjen meg a népballadák, rabénekek, pásztordalok jellemzőivel,
dallamaival, a kötetlen szerkezetű magyar népdalok jellemzőivel, kisebb csoportjaival,
dallamaival, újabb magyar népi hangszerekkel. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.:
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú népdalok.
Népballadák, rabénekek, pásztordalok.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs
ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs
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csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb
csoportjai: A.) ütempár szerkezetűek
- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók,
mondókák, bizonyos jeles
napok dalai, lakodalmi csujjogatók,
táncszók).
- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok
- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét
gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez, egyháziének-paródiák,
siratóparódiák).
2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter” tájékoztatók,
kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések,
töredékdallamok). A
népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando
Díszítések fajtái.
A népballada fogalma, előadásának jellemzői.
Fő csoportja és jellemzői: klasszikus balladák történelmi vonatkozású balladák lírai
balladák strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások
vázlatos leírása:
Cserépsípok. Dob.
Kanásztülök, kürt.
Kereplő. A kalapácsos kereplő, a fogas vagy bordás
kereplő, a szekrényes
kereplő, a szélkereplő.
Koboz.
Láncosbot.
Mirliton hangszerek.
Nádsíp.
Okarina.
Tambura.
Tárogató, klarinét.
Trombita. Ütőgardon.
4. Szakkifejezések
Refrénes ütempárosok, recitálók. Előke, utóka, főhang, glissando. Csujjogató, táncszó.
Strófaismétlő, betyárballada, rabének.
Mirliton hangszerek.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbb díszített énekes népdalok lejegyzése. Régi, új és vegyes stílusú népdalok
éneklése kottaképről.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres zene. Népballadák, rabénekek, pásztordalok. A
következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és
videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva): 4 fajta kereplő,
láncosbot, mirliton hangszerek, dob, koboz, tambura, ütőgardon, kanásztülök, kürt,
trombita, nádsíp, tárogató, klarinét, pánsíp, cserépsípok, okarina.
Követelmények
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
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Ismertessék a ballada fogalmát, jellemzőit, a népballada fogalmát, főbb
ismérveit, illetve tudjanak 10 dallampéldát énekelni.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei.
Ismertessék a hangszer, a népi hangszer fogalmát. Ismerjék a következő
magyar
népi hangszerek
alkotórészeit,
fajtáit,
hozzá
fűződő
szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján: kereplők, láncosbot,
mirliton hangszerek, dob, koboz, tambura,
ütőgardon, kanásztülök, kürt, trombita, nádsíp, tárogató, klarinét, pánsíp,
cserépsípok, okarina.
Továbbképző 10.
- ismerkedjen meg a magyar zenetörténeti dallamok főbb csoportjaival, a sirató
fogalmával, jellemzőivel, típusaival azokat példákkal illusztrálva.
- Ismerje
a
magyar
népzene
öt
nagy
dialektusterületét,
azok
kisebb
tájegységeit. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok
autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú népdalok.
Magyar zenetörténeti dallamok.
Siratók.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges szolfézs
ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt szolfézs
csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai.
A sirató ütemének, ritmusának jellemzői, dinamikája, szövege. A rögtönzés
szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves.
A magyar népzene öt dialektusterülete, azon belül a kisebb tájegységek, egyes
etnikumok. Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai.
I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug
és
Csallóköz. II. Észak: Zobor-vidék, Csallóköz, Mátyusföld, Palócvidék,
Bodrogköz
stb.
III.
Alföld: Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék
IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina
V. Moldva
Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint.
A magyar népzenekutatás főbb korszakai, legnevesebb képviselői és munkásságuk,
valamint néhány kiemelkedő eredeti előadó.
4. Szakkifejezések
Kódex, melodáriumok, ungaresca,
verbunkos. Recitáló, recitálás.
Etnikai csoport, dialektus.
5. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes és (esetleg) hangszeres népzene lejegyzése Népdalok éneklése
kottakép alapján.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres zene. Magyar zenetörténeti dallamok. Siratók
hang- és videofelvételen.
Követelmények
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Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismerjék a magyar zenetörténeti dallamok csoportjait, jellemzőit példákkal
illusztrálva. Ismerjék a sirató fogalmát, jellemzőit, rokon típusokat 1-2 példával
illusztrálva.
Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét, kisebb dialektusait.
Tudjanak egy- két példát énekelni a különböző tájegységekhez. Tájékozódjanak
jól Magyarország 1913-as közigazgatási térképén.
Ismertessék a népzenekutatás, nevesebb képviselőit és azok munkásságát,
valamint néhány kiemelkedő eredeti előadót.

NÉPZENEI ISMERETEK
1. A NÉPZENEI ISMETEK TANÍTÁSÁNAKSZAKIRÁNYÚ FELADATAI
Fejlessze a növendék
 Általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei
emlékezetét,
 Zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét.
Ismertesse
 A hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó
néphagyományt.
Tudatosítsa
 A hatékony, tervszerű és rendszeres munka szükségességét,
 A népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket.
Ösztönözze a növendéket
 Önálló munkára,
 Népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre,
 A népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására,
 Eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására,
 A rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére.
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2. ÓRATERV

előképző
1.
2
2
2

Évfolyamok
alapfok
1.
2.
3.
4.
2
2
2
2

Tantárgy
5.
6.
Főtárgy (népzenei ismeretek)
2
2
Kötelező vagy kötelezően
választható tárgy
2
2
2
2
2
2
2
2
választható tárgy
2
2
2
2
2
2
2
2
Összesen:
2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
3. KÖVETELMÉNYEK
Követelmények a program elvégzése után
A növendék ismerje meg
 A magyar népzene stílusrétegeit, dialektusait és azok kisebb táji tagozódását,
 A stílusrétegeken belül részletesen ismerje a fontosabb dallamtípusokat, valamint
a népzene és a műzene kapcsolatát (zenetörténeti vonatkozású dallamok),
 A magyar népzene műfajait (gyermekdalok, párosítók, népballadák, népszokások
stb.), azok jellemzőit,
 A magyar népi hangszerek fajtáit, jellemzőit, illetve külső jegyeik és hangzásuk
alapján ismerje fel azokat,
 A magyar népzenekutatás korszakait, képviselőit, azok főbb műveit és néhány
kiemelkedő adatközlőt,
 A népzenei dialektusok földrajzi elhelyezkedését Magyarország 1913-as,
vármegyék szerinti térképén,
 A tanult témákhoz kapcsolódó zenei és népzenei kifejezéseket, jelöléseket.
Legyen képes
 Hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve
kottakép alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére,
 Kb. 150 népdal eléneklésére kotta nélkül.
4. TANANYAG
ELŐKÉPZŐ
1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg a legfontosabb mondókákkal, kiolvasókkal, népi
gyermekjátékokkal és népszokásokkal (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, pentaton és pentachord
fordulatú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a karácsonyi ünnepkörhöz és a farsanghoz tartozó
népszokások dallamvilága.
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B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A kiolvasók és mondókák jellmezői.
A gyermekfolklór szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és gyermekdal
tempójának,
ritmusának,
jellemzői,
formái.
Dallamának
ismérvei:
hangköz,
hangterjedelem, hangkészlet és szövegének jellegzetességei.
A népszokás: a népi ünnepek három nagy csoportja.
A jeles napok jellemzői.
A karácsonyi ünnepkör ideje, ahhoz fűződő hiedelmek, a szokások jellemzőinek
ismerete. Karácsonyi, betlehemes énekek, kántálók.
A farsangi népszokások ideje, jellemzői, hozzá fűződő hiedelmek megismerése.
Szakkifejezések
Tempó, ütempár, hangköz, hangterjedelem, hangkészlet.
Betlehemezés, kántálás.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
A mondókák ritmusának felismerése, hallás után ritmusjelekkel való leírása.
Könnyebb bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton
dallamok elhelyezése a vonalrendszerben. Könnyebb két-három fokú gyermekdalok
éneklése kottáról.
ZENEHALLGATÁS
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar népdalok, a
népszokások közül a karácsonyi és farsangi szokáshoz tartozó hang- és videofelvételek.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 15-20 mondókát, kiolvasót, ismerjenek 20-30 népi gyermekjátékot,
azok dallamait tisztán tudják elénekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (fogalma, ritmusa, tempója,formai felépítése,
jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének sajátosságai).
Ismerjék a népszokások három nagy csoportját és a jeles napok jellegzetességeit.
Ismerjék a farsangi népszokások tartalmát, jellemzőit, illetve tudjanak hozzá 5-8 példát
énekelni.
Ismerjék a karácsonyi népszokások idejét, tartalmát, jellemzőit, illetve tudjanak 8-10
karácsonyi és betlehemes éneket, kántálót elénekelni és a szokását bemutatni.
Gyermekdalok vagy egyszerűbb népdalok felismerése dallam, illetve szolmizáció alapján.
Mondókák ritmusának hallás után való leírása. Könnyebb, kis hangterjedelmű és a
hangkészletű gyermekdalok elhelyezése a vonalrendszerben, kottaképről való leéneklése
tanári segítséggel.
2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg az eddig tanultakhoz újabb népszokások dallamaival, a
magyar népi hangszerek csoportjaival, azon belül egy-két hangszerrel (2 félévre
elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
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A. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, pentachord és pentaton hangsorú magyar
népdalok.
A magyar népszokások közül a regösénekek és a húsvéti népszokásos dallamai.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A regösének fogalma a szokás ideje, résztvevői és hangszerei.
A Húsvét ideje, a szokások jellemzői, a hozzájuk fűződő hiedelmek.
A népi hangszerek fogalma és főbb fajtái.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólal-tatásuk módja és
alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos
ismertetése:
Cimbalom,
Citera, vályúcitera, oldalfejes, hasas citera,
Duda,
Furulya, 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú furulya,
Hegedű, kontra, bőgő, cselló,
Kereplő, kalapácsos kereplő, fogas vagy bordás kereplő, szekrényes kereplő,
szélkereplő,
Kolomp, csengő, pergő,
Nádsíp.
Szakkifejezések
Regösének.
ZENEI IRÁS-OLVASÁS
Rövid ritmusok, könnyebb gyermekdalok lejegyzése ritmusjegyekkel, betű-kottával,
hangjegyekkel. Négy-ötfokú gyermekdalok éneklése kottáról.
ZENEHALLGATÁS
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. A népszokások közül a húsvéti
ünnephez tartozó felvételek, regösénekek. Olyan szokásanyagok hang- és
videofelvételeinek megismertetése (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva),
amelyekben a következő hangszerek szerepelnek: 4 fajta kereplő, kolomp, csengő,
pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda, furulyák különböző fajtái.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 népi gyermekjátékot, azok dallamát tudják tisztán énekelni,
illetve játékát bemutatni. Ezekből mintegy 20 dalt tudjanak szolmizálni is.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (ismétlés).
Tudjanak 15-20 pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva.
Ismerjék az alábbi népszokásokat, azok idejét, egy-egy hozzájuk fűződő hiedelmet,
szokást. Tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve a szokást eljátszani: regösénekek,
húsvéti ünnepkör.
Ismerjék a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő
szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel formájuk és hangzásuk alapján: kereplő,
kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda, furulyák.
ALAPFOK
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1. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre
elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Régi stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül Luca napja, István és János napja, Újév, Szent Balázs
napja, Szent Gergely napja és a hozzá tartozó dallamok.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi stílusú népdal jellemzői.
Népdalelemzés a következő szempontok szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód.
Luca napjának ideje, a hozzá fűződő hiedelmek, játékos szokások játszása, táji
jellegzetességei.
István- és János-napi köszöntés, Szent István vértanú és Szent János evangélista
ünnepe, a szokás jellemzői.
Az újévi népszokások bemutatása, jellemzői, hozzájuk fűződő hiedelmek és jóslások.
Szent Balázs napjának ideje, Szent Balázs püspökhöz fűződő legenda. Az e naphoz
kapcsolódó adománygyűjtő szokás ismerete.
Szent Gergely napjának ideje. Szent Gergely pápa tiszteletére elrendelt adománygyűjtő
népszokás.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólalta-tásuk módja és
alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos
leírása:
Dob,
Facimbalom
Harántfurulya,
Kanásztülök, kürt,
Koboz,
Köcsögduda, bika,
Láncosbot,
Regössíp, töröksíp,
Tekerő.
Szakkifejezések
Régi stílus. Dudanóta, kanásztánc. Parlando, rubato, tempó giusto.
Díszítések. Előke, utóka, főhang, glissando.
Szótagszám, sorszerkezet, kvintváltás.
Adománygyűjtő szokás.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon és elektrofon hangszerek.
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok.
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ZENEI IRÁS-OLVASÁS
Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. Gyermek-dalok, könnyebb
régi stílusú népdalok éneklése kottakép alapján.
ZENEHALLGATÁS
Régi stílusú magyar népdalok. A népszokások közül az újévi szokáshoz, Szent Balázs
napjához, Szent Gergely napjához, Luca napjához, valamint István- és János napjához
tartozó felvételek. A következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó
szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is
bemutatva): facimbalom, láncosbot, köcsögduda, bika, dob, koboz, tekerő, kanásztülök,
kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül.
A régi stílusú népdalok általános ismérvei.
Mutassák be a tanult népszokások jellemzőit, főbb csoportjait, határozzák meg a jeles
nap fogalmát.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát idejét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket,
szokásokat, és tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, és eljátszani: Újév, Szent Balázs
napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István és János napja.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá
fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külsejük és hangzásuk alapján:
facimbalom, láncosbot, köcsögduda, bika, koboz, dob, tekerő, kanásztülök, kürt,
regössíp, töröksíp, harántfurulya.
2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2 félévre
elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül az adventi időszakhoz a Vízkereszthez, Pünkösdhöz, Szent
Iván napjához és aratáshoz tatozó dalanyag.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
Az új stílusú magyar népdal jellemzői, fajtái, sorszerkezetének meghatározása.
Népdalelemzés a következő további szempontok alapján: szótagszám, ütemszám.
Az adventi időszak eredete, ideje, a szokás jellemzői és hozzá fűződő hiedelmek,
tilalmak. Az „adventölés”, mint adománygyűjtő szokás.
A Vízkereszt ideje, a szokás jellemzői és a hozzá fűződő hiedelmek. A háromkirály-járás
ideje, megjelenítői, jellegzetességei.
A Pünkösd ideje. A szokás változatainak, a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdölés és
pünkösdikirályné-járás ismerete. Az ünnephez tartozó hiedelmek, jóslások felsorolása.
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A Szent Iván napi népszokás eredete, a szokás jellemzői, illetve a hozzá fűződő jóslások,
hiedelmek.
Aratás és a hozzá tartozó szokások ismerete.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatá-suk módja és
alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos
leírása:
Cserépsípok,
Doromb,
Mirliton hangszerek
Okarina,
Tambura,
Tárogató, klarinét,
Tilinkó,
Trombita,
Ütőgardon.
Szakkifejezések
Új stílus. Szimmetrikus, aszimmetrikus.
Advent, adventölés.
Mirliton hangszerek.
ZENEI IRÁS-OLVASÁS
Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése kottakép
alapján.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Vízkereszthez, Pünkösdhöz,
Szent Iván napjához, aratáshoz és adventi időszakhoz tartozó felvételek. A következő
népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei
(lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva): doromb, mirliton hangszerek,
tambura, ütőgardon, trombita, tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül.
Az új stílusú népdal általános ismérvei.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket,
szokásokat és tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve eljátszani hozzá: Advent,
Vízkereszt, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, táji
jellegzetességét, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és
hangzás alapján: doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita, tárogató,
klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.

2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
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A növendék ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával,
jellemzőivel dallamaival (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a Talalaj-vasárnap, a Sárdó-vasárnap, Húshagyó,
Virágvasárnap, kiszehajtás és a villőzés szokásaihoz tartozó dallamok.
A párosító népdalok.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú magyar népdal jellemzői (ismétlés).
Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a következőkkel:
Kadenciák, hangsorok.
A Talalaj-vasárnap és a Sárdó-vasárnap ideje, résztvevői és a szokások ismerete.
A Virágvasárnap eredete, ideje, hozzá tartozó téltemető-tavaszhirdető szokások, a
kiszehajtás és villőzés.
A párosító dallamok és szövegeik jellemzői, formai tagolódásuk. A hozzájuk kapcsolódó
jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása.
A párosító-, és házasítódalok fogalomköre, a hozzájuk fűződő hiedelmek leírása.
Szakkifejezések
Villőzés.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
Díszítés nélküli, egyszerűbb, régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, valamint
azok kottaképről éneklése.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Talalaj-vasárnap, Sárdóvasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés szokáshoz tartozó felvételek.
Párosítók.

KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és szolmizálva kotta
nélkül.
Ismerjék a következő népszokások idejét, tartalmát és a hozzájuk fűződő hiedelmeket,
szokásokat. Tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, illetve a szokást eljátszani: Talalajvasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés.
Ismerjék a párosítók jellemzőit, jelentőségét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket és tudjanak
hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.
4. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
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A növendék ismerkedjen meg a népballadák, rabénekek, pásztordalok jellemzőivel,
dallamaival és a következő népdalcsoportok jellemzőivel: régi népi réteg, régi
műzenei átvételek, szomszéd népi átvételek (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Népballadák, rabánekek, pásztordalok.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú népdalok jellemzői.
A következő népdalcsoportok jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak);
2. műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek – XVI-XVII. Századi
egyházi és világi énekek változatai.
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva, bolgár
dallamok nyomai.
Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a hangterjedelemmel
(ambitus).
A népballada fogalma, előadásának jellemzői.
Fő csoportjai és jellemzőik:
klasszikus balladák,
történelmi vonatkozású balladák,
lírai balladák,
strófaismétlő balladák,
betyárballadák és rabénekek.
Szakkifejezések
Históriás ének, „jaj-nóta”, gregorián.
Betyárballada, rabének.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
Egyszerűbben díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és kottakép
alapján való éneklése.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. Népballadák, rabénekek, pásztordalok.
Hangszeres zene.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül.
Ismerjék az alább felsorolt népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb csoportjait.
A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták”; 2. régi
műzenei, európai és gregorián dallamátvételek. A XVI-XVII. Századi egyházi és világi
énekek változatai. Szomszéd népi átvételek. Ezekre tudjanak dallampéldákat
énekelni.
Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada fogalmát, főbb
ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni.
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5. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg a sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival.
Ismerje a kötetlen szerkezetű népdalok jellemzőit példákkal illusztrálva.
Ismerje a magyar népzenekutatás főbb képviselőit, munkásságát és néhány
kiemelkedő adatközlőt (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 0 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Siratók, illetve a sirató stílus.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb csoportjai:
A, ütempár szerkezetűek:
1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók, mondókák, bizonyos jeles
napok dalai, lakodalmi csujjogatók, táncszók)
2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok dalai).
B, Recitatívok?
1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez, egyháziének-paródiák, siratóparódiák);
2. siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
C, A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési tájékoztatók,
„bakter” kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések,
töredékdallamok).
A díszítések fajtái.
A sirató dallamának, ütemének, ritmusának dinamikájában és szövegének jellemzői.
A rögtönözés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás ének, keserves.
A magyar népzenekutatás legnevesebb képviselői, munkásságuk és néhány
kiemelkedő eredeti előadó.
Népdalelemzés a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet, előadásmód,
hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia),
szótagszám, ritmus, megjegyzés.
Szakkifejezések
Recitálás, recitatív.
Csujjogató, táncszó.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés
(kadencia), ütemszám (pódia – izopód, heteropód, bipód, tripód, tetrapód),
szótagszám (szillábia – izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus (ritmika –
izoritmikus, heteroritmikus).
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
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Díszített énekes népdalok és könnyebb hangszeres darabok lejegyzése eredeti
hangfelvételről. Díszített régi és új stílusú népdalok éneklése kottaképről.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú népdalok, hangszeres népzene. Siratók hang- és videofelvételeken.
KÖVETELMÉNYEK
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A dallamokat
elemezzzék a tanult 10 szempont szerint.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, jellemzői 1-2
példával illusztrálva.
Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit, munkásságukat és a
néhány kiemelkedő adatközlőt.
JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
Az értékelés az órai munka és az év végi vizsgák alapján történhet.
A tanár értékelje a tanuló órai és havi teljesítményét osztályzattal és szóbeli
véleményezéssel is.
Az év végi beszámoló anyaga minden évfolyam anyagának végén: a
„Követelmények” címszónál részletesen kidolgozva megtalálható. A vizsga lehetőség
szerint egy, esetleg több, elsősorban szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt
történjen. Az értékelés osztályzattal és szóban is szükséges.

19.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei
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.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá,
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható,
amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely
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esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi
követelményeknek eleget tett.
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy
zenetörténet - zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak.
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.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs,
zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és
záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés
adható.
4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is
szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az
iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.
Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként
külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez,
úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán
figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre
végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a
döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi
előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, 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.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között.
A „B” tagozatos valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész
kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
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- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
- Főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A
záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és
magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B”
tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
- Főtárgy
- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak:
- Zongora
- elmélet: minimum 1x45 perc
A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező
tantárgyból 10-20 perc.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA
1. Az írásbeli vizsga tartalma
Szolfézs
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül.
Diktálás, elemzés
a) feladat
- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4
vagy 4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni
a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai:
forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal
tizenkétszer hangozhat el.
- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése
és elemzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű,
nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb
alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók
bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás,
szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer
hangozhat el.
b) feladat
- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése
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A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4
vagy 4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell
adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell
adni a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el.
- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és
befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű,
nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt
lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer
hangozhat el.
- Hangzatlejegyzés
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése
és lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és
fordításaik, valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot,
előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra
felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el.
- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és
elemzése
Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot.
Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg
ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.
Zenetörténet-zeneirodalom
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános
jellemzése és zenei jellegzetességei.
- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány
hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit
[táncok, táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a
tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy
évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális
műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei).
- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos
zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika
korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és
jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb
művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán
keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy
példával; két különböző műfajú művének részletes bemutatása.
Zeneelmélet
- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig.
- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
Zeneelmélet főtanszak
- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig.
- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
2. A szóbeli vizsga tartalma
Szolfézs
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal,
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ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és
ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános
zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zenetörténet-zeneirodalom
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot
tartalmaz.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei
kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zeneelmélet
- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és
fordításaikkal.
- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal.
- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
Zeneelmélet főtanszak
- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban.
- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása.
- A fentiek zongorázása diktálás után.
- Zongorázás számozott basszusról.
- Formatani elemzés kottakép után.
A művészeti záróvizsga tartalma
1. Az írásbeli vizsga tartalma
Szolfézs
- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek
változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció
előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet
tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy
moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a
metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
2. A szóbeli vizsga tartalma
Szolfézs
- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat,
hangnemi kitérést, esetleg modulációt.
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje
azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének,
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat
kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zenetörténet-zeneirodalom
- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos
kérdést tartalmaz.
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- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a
vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb
általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zeneelmélet
Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel
- váltódomináns,
- késleltetések,
- mollbéli akkordok dúrban,
- bőszextes hangzatok,
- könnyebb modulációk, formatani elemzés a négy év anyagából.

MELLÉKLETEK
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1.

SZÁMÚ MELLÉKLET
Tárgyi feltételek, nevelő-oktató munkát segítő
eszközök, felszerelések jegyzéke
I.

(minden művészeti ág
részére)
Eszközök,
felszerelések

tanterem

HELYISÉGEK

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

székhelyen és telephelyen Székhelyen 2, telephelyenként minimum 1
az iskola munkarendje,
valamint az egyes
művészeti
ágaknál meghatározottak
szerint

igazgatói iroda

iskolánként 1

Székhelyen 1

igazgatóhelyettesi iroda

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

Székhelyen 1

gazdasági vezetői iroda önálló gazdálkodás esetén
iskolánként (székhelyen)
1

Székhelyen 1

ügyviteli helyiség

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

Székhelyen és telephelyen 1

nevelőtestületi szoba

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

Székhelyen és telephelyen 1

könyvtár

iskolánként 1

Székhelyen 1

szertár, raktár
(hangszertár, jelmeztár)

iskolánként 1

Székhelyen 1

aula (előtér, várakozó)

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1
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porta

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

1

személyzeti WC

épületenként, nemenként
1

2

tanulói WC

épületenként, szintenként,
nemenként 1

2

öltöző, zuhanyzó

iskolánként (székhelyen
és telephelyen)
nemenként 1

2

elsősegély helyiség

iskolánként 1

Székhelyen 1

II.

HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
(minden művészeti ág részére)

Eszközök,
felszerelések

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

íróasztal

1

1

szék

1

1

tárgyalóasztal

1

1

szék

2

3

iratszekrény

1

2

Telefon, fax

1

1

1. igazgatói iroda

2. ügyviteli helyiség
(igazgatóhelyettesi,
gazdasági vezetői
iroda)

(több helyiség esetén az
eszközök a
feladatmegoldás szerint
eloszthatók)

asztal

Felnőtt létszám
figyelembevételével

2

Szék

Felnőtt létszám
figyelembevételével

3

Iratszekrény

1

3

Lemezszekrény

1

1

Íróasztal és szék
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kiváltható)
Írógép

1

1

Fénymásoló

1

1

Számítógépasztal és
szék

1

1

Telefon

1

1

Fiókos asztal

Pedagóguslétszám
figyelembevételével

5

Szék

Pedagóguslétszám
figyelembevételével

10

Napló és folyóirattartó

1

1

Könyvszekrény

2

2

Pedagóguslétszám
figyelembevételével

2 fogas

1

1

Egy osztály
foglalkoztatásához
szükséges mennyiségben

6

Olvasóhelyenként 1

6

1-1

1-1

3000 könyvtári
dokumentum
elhelyezéséhez

3

Tárolók, polcok,
szabadpolcok

2

2

Telefon

1

1

Fénymásoló

1

1

Számítógép, nyomtató

1-1

1-1

Videó (lejátszó, felvevő)
televízióval

1-1

1-1

3. nevelőtestületi
szoba

Ruhásszekrény vagy
fogasok
Mosdókagyló, tükör
4. könyvtár
Tanulói asztal, szék

Egyedi világítás
Könyvtárosi asztal, szék
Szekrény (tároló)
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CD vagy lemezjátszó

1

1

írásvetítő
kétkazettás magnó

1
1

1
1

III.

NEVELÔMUNKÁT SEGÍTÔ ESZKÖZÖK
(minden művészeti ág részére)

Eszközök,
felszerelések
Taneszközök
tárgyak, eszközök,
információhordozók az
iskola pedagógiai
programjában előírt
tananyag
feldolgozásához

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

a pedagógiai programban meghatározottak
szerint
évfolyamok, tanszakok, a pedagógiai programban meghatározottak
tantárgyak alapján a
szerint
tanulói létszám
figyelembevételével oly
módon, hogy az iskola
munkarendje szerint
minden tanuló és csoport
alkalmazhassa
IV.

EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
(minden művészeti ág részére)
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Eszközök,
felszerelések

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

mentőláda

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

2

gyógyszerszekrény
(zárható)

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

1

munkaruha

a Munka Törvénykönyve,
valamint a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1993.
évi XXXIII. törvény és
végrehajtási rendeletei
alapján, az iskolai
kollektív szerződés szerint

Pedagógusonként 1(10)

védőruha

a munkavédelemről szóló
1993. évi CXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei
alapján, az iskolai
munkavédelmi szabályzat
szerint

Pedagógusonként 1(10)

az érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint

2

tűzoltó készülék

2.

SZÁMÚ MELLÉKLET
Az egyes művészeti ágak követelményei
I.
Eszközök,
felszerelések

ZENEMŰVÉSZET

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

egyéni és kiscsoportos
órák tanterme

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

Székhelyen és telephelyen 1

csoportos órák,
együttesek tanterme,
próbaterme

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

iskolánként (székhelyen
vagy telephelyen) 1

Székhelyen 1

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei

Egyéni órák,
csoportos órák,
együttesek tanterme
tanári asztal

1

termenként 1

tanári szék

1

termenként 2

tanulói asztalok, székek

tanulók létszámának
figyelembevételével

Székhelyen 5 asztal, 10 szék

ruhatároló (fogasok)

tanulók létszámának
figyelembevételével

Székhelyen 2 fogas

választás szerint
tantermenként 1

Székhelyen 1 mágnestábla

1

Székhelyen 1

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 1

Székhelyen és telephelyen 1-1

elméleti tantermenként 5

Székhelyen 5

nyomtató

iskolánként 3

Székhelyen 3

szekrény

tantermenként 1

Székhelyen 2

zongora vagy pianínó

tantermenként 1

Székhelyen 1

zongoraszék

tantermenként 1

Székhelyen 1

lábzsámoly

tantermenként 2

Székhelyen 2

álló tükör

tantermenként 1

Székhelyen 1

ötvonalas tábla,
ötvonalas nyitható tábla,
mágneses tábla
írásvetítő, diavetítő,
episzkóp
videolejátszó, televízió

számítógép, CD-ROM

tanított hangszer

tanított hangszer,
Körtánc AMI
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tanulói használatra

hangszertartozékok

tanulók 30%-ának
megfelelő számban

10 népi furulya

tanárok létszáma szerint
1 garnitúra

metronom

tantermenként 1

Székhelyen 1

magnetofon

tantermenként 1

Székhelyen 1

lemezjátszó, CDlejátszó

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) 2

Székhelyen 2

zenekari pultok

iskolánként (székhelyen
és telephelyen) az
együttesek létszámának
figyelembevételével

Székhelyen 2

kottatartó állvány

tantermenként 2

Székhelyen 2

párologtató

tantermenként 1

Székhelyen 2

szeméttároló

helyiségenként 1

Székhelyen 11

a terem
befogadóképessége
szerint

Székhelyen 45

zongora

1

Székhelyen 1

zongoraszék

1

Székhelyen 1

az együttesek
létszámának
figyelembevételével

Székhelyen 2

1

Székhelyen 1

iskolánként (székhelyen)
a tanulók létszámának
figyelembevételével

Székhelyen 2

1

Székhelyen 1

alapvető színpadi
világítástechnikai és
akusztikai berendezés

1

Székhelyen 1

erősítő berendezés
(tartozékokkal)

1

Székhelyen 1

hangversenyterem
(csatlakozó
helyiségekkel)
szék

zenekari pultok

karmesteri dobogó
énekkari dobogó

mikrofon
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hangológép

iskolánként (székhelyen)
1
II.

Székhelyen 1

TÁNCMŰVÉSZET

(néptánc, társastánc tanszak)
Eszközök,
felszerelések

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

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

Telephelyenként 1

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Telephelyenként 1

tanári öltöző, tusoló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) nemenként 1

Telephelyenként 1

tanulói öltöző, tusoló

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) nemenként 1

Telephelyenként 1-1

kellék- és jelmeztár

iskolánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Telephelyenként 1

Helyiségek
tanterem

táncterem (balettterem)

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei
Tanterem
tanulói asztalok, székek

tanulók létszámának
figyelembevételével

Telephelyenként 10-20

tanári asztal, szék

tantermenként 1

Telephelyenként 1-1

eszköztároló szekrény

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tábla

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével

Telephelyenként 1

tantermenként 1

Telephelyenként 1

iskolánként (székhelyen és

Telephelyenként 1

ruhatároló (fogas)

magnetofon, CD vagy
lemezjátszó
televízió, videokamera,
Körtánc AMI
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videolejátszó
szeméttároló

telephelyen) 1
helyiségenként 1

Telephelyenként 1

Táncterem, balettterem

Telephelyenként 1

zongora vagy pianínó

1

Telephelyenként 1

zongoraszék

1

Telephelyenként 1

tükörrel borított
falfelület
balettszőnyeg
falba rögzített 5-6 cm
átmérőjű farudak
audio készülék, erősítő
berendezés
tartozékokkal

Telephelyenként 1

1
tanulók létszámának
figyelembevételével
1
III.

Telephelyenként 1
Telephelyenként 1
Telephelyenként 1

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET

(grafika, festészet, szobrászat, kézművesség, báb, tűzzománc és fémművesség, textil-, bőr- és
faművesség, fotó-video, makett- és papírtárgykészítés)
Eszközök,
felszerelések

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

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

Telephelyenként 1

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

Telephelyenként 1

a tanszakok és a tanulók
számának
figyelembevételével,
az iskola munkarendje
szerint

Telephelyenként 1

Helyiségek
előadóterem, tanterem

műterem, rajzterem,
tanszaki műhelyterem

számítógépterem
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az egyidejűleg megtartott
csoportos foglalkozásokhoz
szükséges számban
helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei

előadóterem,
tanterem
tanulói asztalok, székek

a tanulók létszámának
figyelembevételével

Telephelyenként 20-40

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tárolószekrény

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tábla

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tantermenként 1

Telephelyenként 1

video (lejátszó, felvevő)
televízió, videokamera

iskolánként 1

Telephelyenként 1

diavetítő, vetítőállvány,
vetítővászon

tantermenként 1

Telephelyenként 1

iskolánként 2

Székhelyen 2

ablakonként, az ablakok
lefedésére alkalmas
méretben

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével

Telephelyenként 2

helyiségenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1 hely

Telephelyenként 10-15

tárgyasztal (állítható)

műhelyenként 2

Telephelyenként 2

dobogó, paraván

műtermenként 1

Telephelyenként 1

mobil lámpa (reflektor)

műtermenként 2

Telephelyenként 2

magnetofon vagy CDlejátszó

írásvetítő
sötétítő függöny

ruhatároló (fogas)

szeméttároló
Grafika, festészet,
szobrászat műterem,
rajzterem
(megjegyzés
hiányában
valamennyi)
rajzasztal (rajzpad,
rajzbak)
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vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

négy tanulónként 1

Telephelyenként 3-4

tanszakonként 1

Telephelyenként 1

négy tanulónként 1

Telephelyenként 3-4

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

iskolánként 1

Székhelyen 1

égetőkemence

iskolánként 1

Székhelyen 1

agyagtároló láda

iskolánként 1

Székhelyen 1

gipsztároló láda

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

zárható vegyszertároló

tanszakonként 1

Telephelyenként 1

tanulónként 1

Telephelyenként 10-15

műtermenként 1

Telephelyenként 1

festőállvány
mappatartó szekrény
mintázóállvány vagy
mintázó korong
szárító és tároló állvány
sokszorosító grafikai
prés

kéziszerszámok
(grafikai és mintázó
eszközök)
szeméttároló
Tűzzománc és fémes
műhelyterem
munkaasztal, szék

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

polírozó berendezés

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

karos lemezvágó

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

fúrógép (állvánnyal)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

satupad

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tűzzománc kemence

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

égetési segédeszközök

műhelyenként 6

6

fémmegmunkáló
eszközök

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

csiszoló és polírozó
eszközök

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20
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rekesz- és
huzalkészítésre alkalmas
eszközök

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

zománcozó szerszámok

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

dörzs- és porítócsészék

műhelyenként 6

Telephelyenként 6

vegyszeres tálak

műhelyenként 6

Telephelyenként 6

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

Textiles
műhelyterem
munkaasztal, szék

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szabóasztal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vasaló, vasalóállvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

varrógép

műhelyenként 2

Telephelyenként 2

szövőszék

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

rezsó

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

festékező kád

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

festékező edények

műhelyenként 6

Telephelyenként 6

festékező eszközök

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

szövőállvány vagy
szövőkeret,
madzagszövő tábla

grafikai festékező asztal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

kéziszerszámok
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Bőrös műhelyterem
munkaasztal, szék

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szabóasztal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

gumipad

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

varrógép

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

varrópad

kettő tanulónként 1

Telephelyenként 5

vékonyító gép

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

bőrműves
kéziszerszámok

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

vegyszeres tálak

műhelyenként 6

Telephelyenként 6

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

szárítóállvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szárítóberendezés

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

fényképezőgép
tartozékokkal

három tanulónként 1

Telephelyenként 1

repró-állvány,
fotóállvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

műhelyenként 1

15

festékező eszközök

fotó-video
műhelyterem
munkaasztal, szék

fotónagyító
fotólámpa, sötétkamralámpa
Körtánc AMI
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fotólabor eszközök

videokamera

tanulók létszámának
figyelembevételével 1
hat tanulónként 1

montázsasztal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

erősítő, keverő,
mikrofon

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

zárható eszköz- és
vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

munkaasztal, szék

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

gyalupad, satupad

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

csiszoló- és vágógépek

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

fúrógép állvánnyal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

szeméttároló
Faműves
műhelyterem

famegmunkáló
kéziszerszámok

bábkészítő
műhelyterem
munkaasztal, szék

Telephelyenként 1
szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szabóasztal

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

iskolánként 1

Telephelyenként 1

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

agyagos láda
díszlet- és bábtartó
állvány
rezsó
mintázóállvány
Körtánc AMI
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varrógép

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vasaló, vasalódeszka

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

gumipad

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

papírvágógép

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

könyvkötőprés

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

papírmegmunkáló
eszközök (olló, kés,
snitzer)

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

20

grafikai eszközök

kettő tanulónként 1

10

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10-20

szárító és tároló állvány

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vízcsap (falikút)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

iskolánként 1

Iskolának 1

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

kettő tanulónként 1

10

mintázó és
faragóeszközök

Makett- és
papírtárgykészítő
műhelyterem
munkaasztal, szék

Kézműves
műhelyterem
munkaasztal, szék

agyagosláda
rezsó
mintázókorong,
asztalikorong
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varrógép

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

vasaló, vasalódeszka

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 20

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 20

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 20

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

10

nevelői asztal, szék

tantermenként 1

Telephelyenként 1-1

zárt szekrény

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tábla

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tantermenként 4

Telephelyenként 4

számítógép nyomtató

iskolánként 2

Iskolának 2

scanner

iskolánként 1

Iskolának 1

tantermenként 1

Telephelyenként 1

szövőállvány vagy
szövőkeret
festékező eszközök

kézműves
kéziszerszámok

Számítógépterem
számítógépasztal, szék

számítógép
tartozékokkal

szeméttároló

IV. SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET
Eszközök,
felszerelések

Jogszabályi előírás

Meglévő állapot

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

Telephelyenként 1

Helyiségek
tanterem
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előadóterem,
próbaterem
jelmez-, kellék- és
díszlettár

Telephelyenként 1

tanszakonként 1

Telephelyenként 1

Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei

Tanterem
tanulói asztalok, székek

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 1

nevelői asztal és szék

tantermenként 1

Telephelyenként 1-1

eszköztároló szekrény

tantermenként 1

Telephelyenként 1

tábla

tantermenként 1

Telephelyenként 1

vetítőállvány

tantermenként 1

Telephelyenként 1

vetítővászon

tantermenként 1

Telephelyenként 1

ablakonként, az ablakok
lefedésére alkalmas
méretben

Telephelyenként 1

tanszakonként 1

Székhelyen 1

CD-lejátszó,
magnetofon

tantermenként 1

Telephelyenként 1

televízió, video
(lejátszó, felvevő)

tantermenként 1

Telephelyenként 1

ruhatároló (fogas)

tantermenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

tantermenként 1

Telephelyenként 1

mozgatható dobogók

tantermenként 1

Telephelyenként 1

paravánok

tantermenként 1

Telephelyenként 1

termenként 1

Telephelyenként 1

előadótermenként 1

Telephelyenként 1

előadótermenként 1, illetve

Telephelyenként 1

sötétítő függöny

videokamera

Előadóterem,
próbaterem

egészalakos tükör
alapvető színpadi
világítástechnikai, és
hangtechnikai
berendezés
erősítők hangfalak
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2
előadástól függően

Telephelyenként 1

tanulói munkaasztal

kettő tanulónként 1

Telephelyenként 6-8

állítható magasságú
támla nélküli szék

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 15-20

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

falikút (hideg-meleg
vizes kézmosási
lehetőség)

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tároló szekrények,
ládák, kosarak

műhelyenként 2

Telephelyenként 2

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

tanulók létszámának
figyelembevételével 1

Telephelyenként 15-20

zárható vegyszertároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

szeméttároló

műhelyenként 1

Telephelyenként 1

egyszerű ritmus és
dallamhangszerek
Báb- és
díszletkészítés
gyakorlati műhelye

varrógép

polcok, bábtartó állvány
kéziszerszámok
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III. HELYI TANTERV/B
(2011/2012-es tanévtől felmenő
rendszerben)
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NÉPTÁNC TANSZAK
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segìtséget jelent a
kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok
kialakìtásában. Oktatása elősegìti néphagyományunk megismerését, tovább
éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. A kárpát–
medencei tánchagyomány sokszìnűsége tükröződik vissza az alapfokú
művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a
tánc szìnpadi megjelenìtése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás
élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása
révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat.
A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód változás következett
be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása,
amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és
kötött formákban történő megjelenìtésére. Előtérbe került a helyi táncanyag,
tánchagyomány tanìtásának elsődlegessége, amely végigkìsérheti az egész
oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosìt a pedagógus számára a
képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosìtja az intézmények közötti
átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegìti, hogy a különböző képességű
tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt
ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont
osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a
kulturális értékek közvetìtése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a
képességek fejlesztésének lehetséges szìntere. Lehetővé teszi mindenki számára
– beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az
önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segìtve ezzel a személyes
kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgyak
Főtárgy
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban
Folklórismeret
Tánctörténet
Választható tantárgyak
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Táncjelìrás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon)
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Óraterv
Tantárgy

Főtárgy

Előképző
1
2
2

2

1

2

3-4

3-4

Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összesen:

1

1

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5

6

3

3

3

3

1

1

1

1

Továbbképző
7
8
9
10
3-4

3-4

1

1

3
1

3
1

2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2 1-2

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, mìg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális
teljesìtéséhez szükséges időre utalnak
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti
A tanszakok kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat
illetve azok központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet
A tanítási órák időtartama: 45 perc
A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés
kialakìtása és elmélyìtése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése,
a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés
és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése.
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakìtása és fejlesztése
A hagyományos népi játékmód ismerete
Korszerű szemléletmód kialakìtása a népi kultúra–népélet összefüggő
rendszerének értelmezéséhez
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakìtása
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az
életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A térforma, stìlusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák
gyakorlati alkalmazása
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A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kìséretek, jellemző viseletek, szokások és
a társasági táncélet alkalmainak megismerése
A szìnpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
Előadói táncos magatartás kialakìtása az életkori sajátosságoknak megfelelően
A szìnpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése
Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék fejlesztése
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
Folyamatos ismeretbővìtésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása
Társas kompetenciák
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság
kialakìtása
A másság elfogadásának képessége
Az önálló döntéshozatal képessége
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
A szabálytudat kialakìtása
A csoportnorma kialakìtása
A segìtő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése
A közösségi szemlélet kialakìtása
A környezet megóvásának fontossága
Az egészséges életmód igénye
Módszerkompetenciák
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakìtása
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló
fejlesztések
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége
A kreatìv alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakìtása
A hatékony önálló tanulásra nevelés
Az alkalmazott tudás kialakìtása, a képzés során elsajátìtott ismeretek
alkalmazása más környezetben is
A tehetség azonosìtása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

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.
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Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára
jelentkezett
A
művészeti
alapvizsga
és
záróvizsga
követelményei,
feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a
vizsgát szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és
elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja
jóvá.
Vizsgatantárgyak
Művészeti alapvizsga
Néptánc
Folklórismeret
Művészeti záróvizsga
Néptánc
Tánctörténet
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga
letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen –
egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból
kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és
záróvizsgán figyelembe kell venni
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesìtette
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1.3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC
1. előképző
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- helyes testtartás, egyenletes járás
- izomtónus változtatásának
szabályozása

-

fogócskák
kiszámolók
altatók
vonulós játékok
guggolós, kifordulós játékok

Népi játékok
- ismerjen legalább 5 kiszámolót, 5
különböző típusú játékot

Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és
- legalább 5 népdalt tudjon énekelni
ritmusának ismerete
- ismerje fel a negyed, nyolcad értéket,
- negyed- és nyolcadérték felismerése
tudja azt visszaadni
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete - ismerje a tanult játékokhoz fűződő
(galopp, szökellő, szökdelés páros és lépéseket
egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás,
futás)
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat
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2. előképző
Tananyag és követelmény
Tananyag

- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat

-

fogócskák
kiszámolók
altatók
vonulós játékok
guggolós, kifordulós játékok

Követelmény
Tánctechnika
- Legyen képes a helyes testtartás és
az egyenletes járás végrehajtására

Népi játékok
- ismerjen további 5 kiszámolót, 5
különböző típusú játékot

Hangképzés, ritmika
- a népi játékok dallamának és
- további 5 népdalt tudjon énekelni
ritmusának ismerete
- tudjon egyszerű ritmusképletet
- negyed- és nyolcad érték felismerése visszaadni
- egyszerű ritmusképletek visszaadása
(taps, dobogás)
Néptánc alapok
- játékokhoz fűződő lépések ismerete - ismerje a tanult játékokhoz fűződő
(galopp, szökellő, szökdelés páros és lépéseket
egy lábon, egyes-kettes csárdás, járás,
futás)
Táncos nyelv
- előre-hátra
- balra-jobbra
- kör- és soralakzat
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Tananyag

Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény
Követelmény
Tánctechnika

- gimnasztika
- helyes testtartás kialakítása, egyenletes
járás
- ugrások egyik lábról másikra, egyrőlpárosra és fordítva
- kis- és nagy ugrások
- testfordulatok helyben, járás és ugrás
közben
- térdhajlítás, féltalpra emelkedés

- magabiztosan használja a különböző
ugrásokat, testfordulatokat

Népi játékok
-

kiszámolók
guggolós, kifordulós játékok
vonulós és kanyargó játékok
fogócskák
páros szökellők
labdajátékok (elkapók)
naphívogató, esőcsalogatók

- ismerjen legalább 10 népi játékot
(legalább 5 típusból)
- részvétel a játékban

Hangképzés, ritmika
- negyed, nyolcad érték felismerése,
visszatapsolása, dobogása
- negyed, nyolcad értékű járás
- népi gyermekjátékok dalanyaga
- ugrós-csárdás dallamok felismerése,
azonosítása
- hangterjedelem bővítése
- kis hangterjedelmű dalok játék, tánc
közbeni
szabad éneklése

- 10 népdal ismerete
- ismerje fel az ugrós és a csárdás
dallamokat

Néptánc alapok
Dél-dunántúli táncok
- ismerje a Dél-dunántúli táncok közül az
- ugrós - dudálás: dőlések, járás cifrávalugrós, kanásztánc, lassú csárdás (pl.
dobogással, sarokra ugrással
Somogyból) tánctípusok egyszerűbb
- lépések, járások, dobogások különböző
motívumait
ritmusra, ütemre
- térdrugózások, "höcögők", térdütögetők,
cifrák, lengetők
- kirúgók, sarokfelkapók
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb alatt
- lassú csárdás - egyes csárdás, kettes
csárdás
- tovahaladó csárdás
Táncos nyelv
- előre-hátra, balra-jobbra és rézsút irányok - ismerje az alap és rézsútirányokat,
- kör- soralakzat, félkör, cikk-cakk
használja azokat
- kicsi-nagy, gyors-lassú
- magabiztosan mozogjon a különböző
alakzatokban (kör, sor, félkör, cikk-cakk)
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Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- ismerje az alappozíciókat (I,II,V.)
- egyensúlyozó járás különböző
- mozgásában tudatosan használja a
ritmusban
térdhajlítást, féltalpra emelkedést
- térdhajlítás-nyújtás páros és egy
lábon (demi plie, releve),
lábcsúsztatások
- alappozíciók (I, II, V)
- helyben forgás járással, csárdással
(esetleg cifrával)
- 1/4, 1/2 fordulatos ugrások
Népi játékok
- ügyességi és erőjátékok
- ismerjen legalább 10 népi játékot
- párválasztó játékok
(legalább 5 típusból)
- csúfolódók, névcsúfolók
- aktív részvétel a játékban
- kapuzó, hidas játékok
- leánykérő játékok
Hangképzés, ritmika
- a tanult dalok kísérete
- további 10 népdal ismerete
ritmushangszerekkel
- a tanult dalokat tudja önállóan
- a tanult ritmusok visszatapsolása
elénekelni
- kéz-láb kétszólamú munkája
- a népi játékok dalanyagának ismerete
- ugrós, lassú és friss csárdás, karikázó
dallamok felismerése, ismerete
- a tanult dalok önálló éneklése (önálló
kezdéssel)
- dinamikai gyakorlatok (gyors-lassú,
halk-hangos)
- zárt hangzók helyes ejtése
Néptánc alapok
- ugrósok: - dobogó, térdrugó, höcögők - ismerje a Dél-dunántúli táncok közül a
- cifra motívum (sima, elől, hátul) - és
korábban tanultak mellett a karikázó,
ezek variációi
kanásztánc tánctípusok egyszerűbb
- lengetők
motívumait
- lábütések (csapások
- lassú csárdás - a tanult motívumok
párban is
- karikázó - lépő, futó, csárdások
- kanásztánc - cifrák a bot fölött
- botátugrós motívum, botátadás a láb
alatt
Táncos nyelv
- tempó: lassú-közepes-gyors
- tudjon tempót váltani (lassú-közepes- alakzat: vonal, sor
gyors)
- szimmetria
- ismerje a térirányokat (1-8)
- térirányok (1-8)
Körtánc AMI
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Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert motívumokkal tudjon
- járás különböző helyzetekben
helyben forogni, illetve haladni
(kartartások, súlypontváltások)
- tudja a pozíciógyakorlatokat
- fordulások egyes csárdással, cifrával
összekapcsolni
- forgás helyben
- haladás cifrával, közben forgás
- ugrás haladással
- pozíciók: az eddig tanultak
kombinációja
Népi játékok
- csúfolók
- ismerjen 10 további népi játékot
- ügyességi játékok
- aktív részvétel a játékban
Hangképzés, ritmika
- hangterjedelem bővítése
- további 10 népdal ismerete
- a tanult táncok dalainak további
- ismerje fel a régi és új stílusú
ismerete
népdalokat, a lassú és friss csárdás
- Rábaközi dalkincs - mint új anyag zenei kíséretét
ismerete
- új-régi stílusú népdalok (tudatosítás)
- lassú-friss tempó tudatosítása
- ütemváltó dallamok
- a nyolcadérték aprózása
- Szünet, mint hangjegyérték
- "visszhang", "futótűz"
- önálló ritmusalkotás
Néptánc alapok
Somogyi táncok (ugrós, lassú és friss
- ismerje a Somogyi táncrendet
csárdás, karikázó, kanász, dudálás)
(dudálás, ugrós, lassú és friss csárdás,
további motívumainak elsajátítása
kanász) valamint a Rábaközi táncok
- Friss csárdás: alapmotívum, forgás,
közül a dus, körverbunk egyszerűbb
kopogós (buzsáki), lippentős, bukós
motívumait
(Szenna, Kutas)
Rábaközi táncok: leánytánc, dus
(bokázók, lengetők, cifrák, kopogós,
dobogók, csapások) verbunk: bemérő,
tapsos, csizmaverő, haladó
Táncos nyelv
- rézsút irányok
- tudja a különböző alakzatokat variálni
- rendezői bal-jobb
- aktív részvétellel
- cikk-cakk vonal
- hullámvonal és a különböző alakzatok
variációi
- hasonlóság, azonosság, különbözőség
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Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény
Tánctechnika
- gimnasztika
- tudjon ugráskombinációs
- kombinált fej, váll, kar, hát,
gyakorlatokat végrehajtani
vállgyakorlatok
- tudjon fordulatokat, forgást az ismert
- ugráskombinációk fordulatokkal
motívumokkal
- ollók előre, hátra, oldalra
- fordulatok, forgások különböző tanult
motívumokkal
Népi játékok
- sportszerű játékok
- ismerjen 5 eszközös, ügyességi,
- eszközök, ügyességi, sportszerű
sportszerű játékot
játékok
Hangképzés, ritmika
- szólóéneklés fejlesztése
- ismerje fel az asszimmetrikus
- rubato dalok éneklése
ritmusokat
- hajlítások
- tudjon hajlítással énekelni
- dél-alföldi dalkincs ismerete
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- önálló éneklési stílus kialakítása
- asszimmetrikus ritmus
- táncok ritmushangszeres kísérete
(doromb, köcsögduda, nádsíp, ütőfa.…)
Néptánc alapok
Somogyi eszközös táncok:
- ismerje a Somogyi eszközös táncokat:
- üveges leánytánc (üveg a fejen és
üveges leánytánc, kanásztánc (fiúk),
kézben, illetve a földön)
valamint a Dél-alföldi táncok közül az
- kanásztánc (fiúk)
olához és lassús motívumait.
Dél-alföldi táncok:
- tudja a Gyimesi héjszák közül: a
- féloláhos: csapások, bokázók, cifrák,
rendes, tiszti, korobjászka, kerekes
kopogók, légbokázó, cifra, csapások,
földcsapó, haladó, bokázó
- lassús: csárdás párban, friss csárdás:
bukó-fordító (forgás-forgásváltás)
Gyimesi héjszák (öreges, kerekes,
tiszti…)
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát,
német)
Táncos nyelv
- dinamika-plasztika
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
- lendület
körülmények között
- tánc közbeni térbeli, táncbeli
korrigálások
- a tanultak alkalmazása színpadon
- szimmetria, asszimmetria
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Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

-

Követelmény

Tánctechnika
gimnasztika
- ismerje a lábkörzéseket, tudja ezeket
ugrások, forgások
végrehajtani
kombinált gyakorlatok
- tudjon kombinált gyakorlatokat
lábkörzések
összekapcsolni
nehezített koordinációs gyakorlatok

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- ismerjen további 5 eszközös,
ügyességi, sportszerű játékot

Hangképzés, ritmika
- hosszabb ritmusképletek
- tudjon hosszabb ritmusképleteket
memorizálása
memorizálni
- dallamhajlítások
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- önálló éneklési stílus kialakítása
- a régi és új stílus kialakítása
- a régi és új stílus jegyeinek
tudatosítása
- ritmushangszeres kíséret
Néptánc alapok
- Szatmári verbunk, lassú és friss
- ismerje a Szatmári táncrendből:
csárdás, hajlikázó (hegyezők, bokázók, verbunk, lassú és friss csárdás,
forgás előre-hátra, felhúzós figura,
hajlikázó, valamint a Kalocsai mars
keresztező, kisharang, különböző
motívumait
csárdások, forgások, kiforgatások,
útvetők, csapások, kapuzók, egyéni
figurák)
- kalocsai mars
- esetleg nemzetiségi táncok (horvát,
német…)
Táncos nyelv
- frontirányok ismerete, tudatos
- ismerje a motívumok ritmikai,
használata
dinamikai, plasztikai jegyeit
- a motívumok plasztikai jegyeinek
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
eltérő változásai
körülmények között
- a motívumok dinamikai jegyeinek
eltérő változásai
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Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- tudja a tanultakat kombinálni
- az eddig tanultak kombinációja
- ismerje a tánctanuláshoz szükséges
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációja technikai elemeket

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- ismerjen további 5 eszközös,
ügyességi, sportszerű játékot

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs gyakorlatok
- magabiztosan hajtson végre összetett
(láb-kéz-fejmozgás)
koordinációs gyakorlatot (láb-kéz-fej)
- a különböző tánctípusú és dialektusú
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
Néptánc alapok
- Széki táncok (sűrű és ritka tempó
- ismerje a Széki táncrend táncai közül
magyar vagy négyes, lassú, csárdás)
a sűrű és ritka tempót, magyart, lassút,
- rábaközi verbunk (Szil, Kapuvár,
csárdást
Kóny)
- bővítse ismereteit a rábaközi
- rábaközi dus
körverbunkról, dusról
- sárközi karikázó
- ismerje a Sárközi karikázó motívumait
- szabadon választott táncanyag
(lépő, csárdás, futó)
- a tanult táncrendekből tudjon
magabiztosan improvizálni legalább
hármat
Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása
- ismerje a motívumok ritmikai,
próbán, szabad tánc közben,
dinamikai, plasztikai jegyeit
koreográfiák eltáncolása során
- tudja a tanultakat alkalmi színpadi
körülmények között
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Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
Néptánc alapok
Székelyföldi táncok
- ismerje a Székelyföldi táncok közül
- verbunk: bokázó, légbokázó,
valamelyik táncrendet (verbunk,
terpeszbokázó, kopogók, csapásolók,
forgatós, szökős vagy verbunk,
- forgatós: összerázó, átvető,
forduló…)
összeugró, csapások, kiforgatók,
forgatások, forgás
- szökős: cifrák, kopogók

- a tanultak ismerete, tudatok
alkalmazása

Körtánc AMI
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színpadi táncolás és a szabad tánc
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Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc alapok
Palóc táncok
- ismerje a Palóc táncokat (karikázó,
- karikázó - csárdás, bekezdő, bukós,
verbunk, csárdás) ezek motívumait
sergő, váltó jobbra-balra
- bővítse ismereteit a Széki táncrend
- verbunk - lépő, fordulgató, lengető,
táncaiból (sűrű és ritka temó, magyar,
bokázó, csapások, cifrák, hegyező,
lassú, csárdás, porka, hétlépés)
sarkazó
- csárdás - egylépéses, aprózó, szaladó,
mártogató, forgás, forgásváltás,
csalogatós
Széki táncrend
- sűrű és ritka tempó - bekezdő,
pihenő, csapások, ollók, zárások,
lábkörzések, motívum-kombinációk
- négyes és csárdás - bekezdő, lépő,
váltó, kopogók, páros forgók
- lassú - páros összefogódzás, lassú
lépő helyben, fordulva és előre-hátra
- porka, hétlépés - ropogtatás, páros
forgó, előre-hátra lépő, leány
kiforgatása, csapás díszítés
Táncos nyelv
- a tanultak tudatos alkalmazása
- a tanultakat tudja alkalmazni a
próbán, szabad tánc közben,
színpadi táncolás és a szabad tánc
koreográfiák eltáncolása során
közben
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Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása

Mezőségi táncok
- lassú cigánytánc
- szászka
- ritka szökős - sűrű csárdás
- korcsos
- négyes
- ritka és sűrű magyar legényes
Kalotaszegi táncok
- legényes
- csárdás
- szapora

Néptánc alapok
- ismerje a minőségi táncok (lassú
cigánytánc, szökős, sűrű csárdás, ritka
és sűrű magyar) vagy a Kalotaszegi
táncok (legényes, csárdás, szapora)
motívumait

Táncos nyelv
- a tanultak alkalmazása próbán,
- a tanultakat tudja alkalmazni a
szabad tánc közben, koreográfiák
színpadi táncolás és a szabad tánc
eltáncolása során
közben
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Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Tánctechnika
- gimnasztika
- az ismert technikai gyakorlatokat
- az eddig tanultak kombinációja
tudja magabiztosan végrehajtani,
- ugró, forgó gyakorlatok kombinációi
összekapcsolni

- sportszerű játékok
- eszközös ügyességi játékok
- labdás játékok

Népi játékok
- aktívan vegyen részt a különböző népi
játékokban (sportszerű, eszközös,
ügyességi) - ismerje a szabályokat

Hangképzés, ritmika
- összetett koordinációs és ritmikai
- tudjon önállóan ritmusképletet alkotni
gyakorlatok (láb-kéz-fejmozgás-taps)
- ismerje a tanult táncok zenei anyagát
- a különböző tánctípusú és dialektusú
zenei anyagok felismerése, alkalmazása
a tanult táncrendekből
- többszólamú ritmusgyakorlatok
- ritmusképletek önálló alkotása
Néptánc alapok
a tanult táncrendek ismétlése,
- ismerje a tanult táncrendek táncait,
kiegészítése, továbbfejlesztése
azok motívumait
- a tanult táncrendekből magabiztosan
tudjon improvizálni legalább hármat
Táncos nyelv
A tanultak tudatos alkalmazása próbán, - a tanultakat tudja alkalmazni a
szabad tánc közben, koreográfiák
színpadi táncolás és a szabad tánc
eltáncolása során.
közben
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FOLKLÓRISMERET
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag:
1.
Aratás, őszi munkák.
Kézműves foglalkozás keretében szalmafonatok, koszorúk készítése.
A paraszti élet: "A búza és a kenyér".
2.
A paraszti élet.
"A szőlőszüret és szüreti mulatság".
Soproni pince megtekintése.
Megismerkedés a borászat eszközeivel vagy szüretről kép rajzolása.
Gyékény, nád felhasználása régen.
Gyékényállatok, figurák készítése, nádkunyhó, síp.
3.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.
A kukorica a falusi életben.
Kórójátékok, csutkababák csuhéemberkék.
A paraszti élet: "Élet a ház körül".
Falusi ház modellezése.
4.
"Ünnepek a paraszti életben". A téli ünnep: Karácsony.
Karácsonyi díszek alkotása természetes anyagokból, papírból, csuhéangyalkák dióból.
- Miklós napja
- Luca napja
- Karácsony
5.
"A téli esték". Fonók világa.
A parasztházak felosztása: tisztaszoba, konyha berendezése, jellegzetes eszközök.
Rajzok készítése a ház belső felépítéséről, ill. a tárgyakról.
Újévi szokások. A régi paraszti viselet.
6.
Farsang.
Farsangi maszkok, busóálarc, farsangi figurák (bábok) készítése.
7.
A fonók világa.
A fonal, fonalbaba, fonatok (3-as) készítése. A gyapjú-nemez, nemezterítő vagy labda
gyúrása.
Jeles napok: Gergely-járás.
8.
"A húsvét szerepe a paraszti életben". Húsvéti szokások, locsoló-versek tanulása.
Tojásmotívum gyűjtése, tojásfestés levélrátéttel, maratásos technikával.
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Húsvéthoz kötődő szokások.
9.
"Pünkösdi ünnep a paraszti életben". Pünkösd: Pünkösdi király, királyné.
Agyagozás (állatfigurák, esetleg felrakásos módszerrel tál készítése).
10.
Népmese v. monda illusztrálása.
Követelmények:
- Rendelkezzen ismeretekkel a magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó
kultúrkörökről.
- Ismerje a paraszti év ünnepi időpontjai.
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Miklós, Luca, Karácsony, Aprószentek,
Szilveszter,
Farsang, Gergely, Húsvét, Pünkösd - ezekről rendelkezzen alapvető ismeretekkel.
- Ismerje alapszinten a paraszti viselet ruhadarabjait. (csizma, kalap, ing, szoknya,
kötény, …)
Tudjon beszélni kép alapján a régi falusi házakról, s néhány belső felszerelésről
felsorolás szintjén.
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag:
1.
Szent Mihály hava. Utalás augusztusra.
Őszi népszokások megismerése:
 aratás, aratóünnep
 kukoricatörés
 szőlő szüret
 Jeles napok fogalmának tisztázása.
Kézműves foglalkozások: szalmabábuk, szalmafonatok-aratókoszorúk,
figurák készítése kukoricából, kóróból. Kórószekér.

csuhébabák,

2.
Mindszent hava.
Jeles napok – Simon - Júdás napja.
Népszokások:
 szőlőszüret
 kukoricafosztás, disznótor
Kézműves foglalkozás:
Kukoricafosztó felelevenítése, eljátszása szőlőszüreten, v. disznótoron való részvétel.
3.
András hava.
Jeles napok - Márton, Katalin, András napja.
Népszokások:
 disznótor
 fonó
 tollfosztó
Kézműves foglalkozás:
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fonások gyakorlása 3-as, 5-ös,
felelevenítése) v. övszövés szádfán.

7-es

esetleg

fonalkészítés

4.
Karácsony hava.
Karácsonyi szokások: Betlehemezés, Regölés.
Játszóházas foglalkozás: gyertyaöntés, karácsonyi
angyalkák, stb.

díszek

rokkán

(tollfosztó

készítése:

csillagok,

5.
Boldogasszony hava.
Jeles napok - vízkereszt, háromkirályok járás.
Népi viseletek területi megoszlása.
Foglalkozások: rongybaba készítése, viselethez kiegészítők készítése: lányok hajpánt
készítése, fiúk bot faragása).
6.
Böjtelő hava.
Farsanghoz kötődő népszokások, táncalkalmak – táncrendek..
Busójárás.
Foglalkozás: busóálarc, farsangi maszk készítése.
Szokások felelevenítése (busók, rönkhúzás) v. táncház.
Tanultak alkalmazása.
7.
Böjtmás hava.
Jeles
napok,
szokások:
Gergely-nap,
Sándor-József-Benedek,
Boldogasszony.
Kézműves foglalkozás:
Zab, árpa, bab vetése.
Népmese illusztráció pl. Égig érő paszuly…
Népművészeti motívumok gyűjtése (varrottasok, faragások).

Gyümölcsoltó

8.
Szent György hava.
Jeles napok: Szt. György, Nagyböjt, Húsvét.
Népszokások felelevenítése:
- húsvéti tojásfestés, locsolás….
9.
Pünkösd hava.
Jeles napok: május 1. – májusfaállítás.
Május 12-13-14. Szervác – Pongrác - Bonifác.
Pünkösd: Pünkösdi király, királyné,
Zöldágjárás, táncmulatság.
Kézműves foglalkozás: népi kismesterségek rendszerbe foglalása. A soproni Néprajzi
Múzeum anyagának megtekintése, rendszerezése.
10.
Szent Iván hava.
Jeles napok:
 Medárd napja - időjóslás (06. 08.)
 Margit napja - vetőnap (06. 10.)
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 Péter-Pál napja - aratás kezdőnapja (06. 29.)
 Szent Iván napja - tűzugrás (06. 24.)
Említés szinten beszélünk a júliusról.
Szent Jakab hava.
Az éves munka összefoglalása.
Követelmények:
- Tudja a következő Jeles Napok időpontjait: Szt. Mihály, Simon - Júdás, Márton, Katalin,
András, Karácsony, János, Vízkereszt, Farsang, Sándor – József - Benedek,
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szt. György, Nagyböjt, Nagyhét, Húsvét, Pünkösd, Szt.
Iván, Margit, Péter-Pál.
- A népszokások közül a következőkről rendelkezzen alapvető ismeretekkel: aratásbetakarítás, fosztó, disznótor, Betlehemezés, regölés, köszöntő, Háromkirályok járás,
busójárás, rönkhúzás, Gergely-járás, húsvéti tojásfestés, locsolkodás, Pünkösd,
zöldágjárás, tűzugrás.
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag:
1.
Egy-egy jeles napi
rítusmagyarázat).

rítus

formai

elemei

(rítustevékenység,

mondott

rítus,

2.
A magyar népszokásokat befolyásoló történelmi kultúrkörök (görög-római, germán,
kelta, szláv, zsidó-keresztény).
Pogány magyar hiedelemvilág.
3.
Születés: babonák, jóslások a születendő gyermek tulajdonságaira, tabuk-jogok terhes
asszony számára, a születéssel kapcsolatos hagyományok (bába, az apa szerepe).
Paszita, komatál, keresztelő (mulatság).
4.
Gyermekjátékok. A gyermekkor tárgyai (játékok, eszközök, ruhaneműk). A gyermeki
munka, munkára nevelés, munkába állás).
5.
A serdülőkor táncalkalmai (viselkedésmód elsajátítása), tilalmak, tabuk
megszegésének megtorlásai).
Leányavatás, legényavatás (szervezett alkalmak, szokások, céhek, banda…).
Udvarlási szokások, szerelmi élet.

-

ezek

6.
A párválasztás szokásai, közvetítés, háztűznéző, leánynéző, leánykérés.
Hozomány, eljegyzés, ajándékok.
7.
Kereszténység előtti magyar szokások (leányrablás, szöktetés, asszonyvétel).
8.
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Lakodalom (a rítusok rendje, szerepek, táncok, szokások - ezek táji eltérése) - a
házasok életmódja (családformák).
9.
Lakodalom (egy lakodalmas – gyermeklakodalom – összeállítása - eljátszása).
10.
Halál (viszonyulás az elmúláshoz, felkészülés a halálra, szokások, sirató, temetés,
temetési szokások, halotti tor, kísértet, halottlátó, halottkultusz).
Követelmények:
- Ismerje az emberélet fordulóit: születés, gyermekkor, legény-leányélet, párválasztás,
házasság, lakodalom, a házasok életmódja, halál - rendelkezzen ezekről alapvető
ismeretekkel.
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag:
1.
A magyar nép hiedelemvilága-bevezetés (sámánizmus, pogány elemek, keresztény
elemek).
2.
A hiedelemvilág történeti rétegei.
Az ősmagyar réteg: finnugor és ótörök elemek, sztyeppék nomád állattartóinak
világképe.
Európai pogány vallások, a zsidó-keresztény kultúra.
3.
Régészeti, nyelvészeti, történeti adatok (fordított túlvilág, többlélekhit, toteminus).
Sámánizmus (alapelemei: közvetítő funkció, transztechnika, sámánbetegség).
A sámánizmus nyomai a paraszti kultúrában (táltos, halottlátó, mesei motívumok).
4.
A sámánhitű népek világképe: mítoszok a világ keletkezéséről, életfa, világfa,
égitestekkel kapcsolatos hiedelmek, tűzkultusz, növények – állatok - emberi testrészek.
5.
Természetfeletti képek.
Alsómitológia-animizmus, meselények, hiedelemlények.
Lidérc, lúdvérc (fényjelenség, tüzes ember).
Negatív női démon, tündérek, ezek összefonódása a boszorkánnyal, kísértet.
6.
Természeti démonok (vízilények-sellő, Hany Istók, erdei lények, óriások, törpék).
7.
Ördög-démon (alvilági lény, gonoszság, funkciója, megjelenése a néphitben, mesékben).
8.
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Luca - boszorkány (visszautalás a jeles napra, téli napfordulóval való kapcsolatok,
asszonyi tilalmak, hazafi tevékenység).
9.
Táltos (táltos mondák, sámánizmus, a pogány sámán).
Garabonciás (elterjedése, keveredés a nyugati mágusokkal,).
Boszorkány (a népmesei boszorkány, a vasorrú bába - Baba Jaga -, középkori
boszorkányperek, eretnekség.
10.
Tudományosok (a boszorkányok ellenfelei, tudóspásztor, tudós molnár, ördöngösség).
Látók, nézők, gyógyítók (átmenet a született tudós és a szerződött ördöngösök között,
halottlátó, javasember, csontkovács).
Magyar tündérmesék hiedelemvilága
Babona, babonás cselekmények (rontás, igézés, szerelmi varázslatok, védekezési
praktikák, ráolvasások, jövendölések).
Követelmények:
- Ismerje a hiedelemvilág történeti rétegeit (ősmagyar, európai pogány vallások, zsidókeresztény kultúra).
- Ismerje a paraszti hiedelemvilág főbb szereplőit, tudja ezek funkcióit (Sámán, táltos,
ludvérc, ördög, boszorkány, tündér, tudományok, látók…).
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag:
1.
A népköltészetről általában (hagyományozódás, közösségi jelleg, alkalomhoz kötöttség).
2.
Verses népköltészet.
Eposz (műfaji jellemzők, népi eposzok - Kalevala, Roland-ének).
3.
Népdal: szerelmi líra.
Vitézi énekek, bujdosó dalok, rab-költészet.
Pásztor és betyárdalok.
Katonadalok.
Aratódalok, summás-cseléd- és szolgaénekek.
Mulató és bordalok, csúfolódók.
4.
Ballada.
Előadásmód, előadási alkalmak.
A ballada földrajzi elterjedése, területi sajátosságai, típusok (régi, új, átmeneti) egyes
típusok variánsainak feldolgozása.
5.
Körtánc AMI

Pedagógiai Program

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A mese, mint műfaj felfedezése. Előadásmód, előadási alkalmak. A mese - a népmese.
Népmese feldolgozások - dramatikus játék, bábjáték, rajz formájában.
6.
Tündérmesék, hősmesék - ősvallási maradványok, nomád hősénekek maradványai.
Trufák, novellamesék, falucsúfolók, viccek (rátótiádák).
Állatmesék, legendamesék.
Népmese feldolgozása dramatikus játék formájában. A magyar népmese formai
sajátosságai.
7.
A monda (történeti mondák és csoportjai, helyi mondák, hiedelemmondák, álhiedelem
mondák).
8.
Szólások, közmondások, találós kérdések.
Követelmények:
- Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészet általános jellemzőiről.
- Ismerje a népköltészeti műfajok jellegzetességeit (népdal, ballada, mese, monda,
szólás, közmondás, találós kérdés) - ezekre tudjanak példát, helyezzék el térben,
időben.
Tananyag:

Továbbképző 10. évfolyam

1.
A magyar nép táji, történeti csoportjai – bevezetés. (vallási különbségek, saját
identitástudású néprajzi-etikai csoportok)
2.
Dunántúl:
 Bakony, Balaton-felvidék,
 Göcsej és Hetés,
 Mezőföld,
 Ormánság,
 Őrség,
 Kisalföld,
 Somogy,
 Szlavónia,
 Zselic,
 Sárköz.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)
3.
Felvidék:
 A palócokról (történeti háttér, földrajzi elhelyezkedés, viselet),
 Barkók,
 Csallóköz,
 Mátyusföld,
 Galga-mente
 Matyók,
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 Tokaj-Hegyalja,
 Zoborvidék.
(Film- és hanganyag megtekintése, a fenti tájakról, népcsoportokról.)
4.
Alföld:
 Bácska, Bánát,
 Bodrogköz
 Debreceni hajdúk,
 jászok
 Kalocsa-vidék (Kalocsai – Sárköz),
 Kunok,
 Szeged-vidék.
(Film és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról)
5.
Erdély, Partium, Moldva, Bukovina:
 Erdély és a Partium történelme általában,
 Kalotaszeg,
 Mezőség,
 Szék,
 Székelység,
 Csángók (Moldva, Gyimes, Hétfalu).
(Film- és hanganyag megtekintése a fenti tájakról, népcsoportokról.)
Követelmények:
- Tudja a néprajzi-etikai csoportok elkülönítésének jellemzőit.
- Ismerje a magyar népi tájfelosztást, a magyar néprajzi csoportok földrajzi
elhelyezkedését, kialakulásuk, hagyományos népi kultúrájuk legfőbb momentumait
(Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Moldva, Bukovina).
Értékelés:
A számonkérés formája:
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A
vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A
minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.
Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények:
- a memoriter szöveg- és dallamanyag folyamatos kikérdezése,
- az egyes tárgykörök lezárásakor dolgozat,
- házi dolgozat.

TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
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Tananyag és követelmény
Tananyag:
A magyar tánckincs történeti rétegei
1. A régi táncréteg vonásai
1.1. Körtáncok
- Leánykörtáncok (karikázók): Dél-Dunántúli, Északi, Erdélyi körtáncok
1.2. Eszközös pásztortáncok
- Botoló (párbajszerű forma, páros botoló, szóló forma)
- Mutatványos – ügyességi táncok (kanásztánc, seprűtánc)
1.3. Ugrós-legényes tánctípus
- Ugrós táncok
- Erdélyi legényes táncok
1.4. Régi páros táncok
- Küzdő karakterű páros
- Ugrós páros
- Forgós-forgatós
2. Az új táncos réteg vonásai
2.1. Verbunk (kialakulás, történelmi háttér)
- Körverbunk
- Szóló verbunk
- Csárdás
- Lassú csárdás
- Friss csárdás
Követelmények:
A tanulók ismerjék a magyar táncstílus történeti rétegeinek főbb jellemzőit
(hasonlóságok, különbségek).
Ismerjék a régi és új táncréteget alkotó tánctípusok alapvető stílusjegyeit:
- elnevezések,
- szerkezet,
- zenei kíséret,
- motívum és formakincs,
- a szerkesztés elvei,
- helye a táncrendben,
- előfordulását a táncdialektusokban.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag:
Alkalomhoz kötött táncok
Dramatikus – pantomimikus táncok
A magyar néptánc kutatása
- elemzés, rendszerezés
Táncélet, táncok szokások
- a tánc hagyományozódása
- táncos alkalmak
- táncrendezés
- táncillem, táncrend, táncszók
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Egyetemes tánctörténet
5.1. Őskori táncok (ősközösség)
5.2. Táncok az ókori kultúrákban (egyiptomi, görög, római, indiai táncművészet)
5.3. Táncok a középkorban (társasági és színpadi táncok)
5.4. A balett kialakulása
5.5. Noverre
5.6. A XIX. Század táncművészete
5.7. A XX. Század táncművészete
5.8. A táncházmozgalom kialakulása, fejlődése, alakulása a napjainkig
Követelmények:
A tanulók ismerjék az alkalomhoz kötött és a dramatikus-pantomimikus táncok főbb
jellemzőit, területi előfordulásait. Ismerjék a tánckutatás folyamatát, azok jeles
képviselőit, tudják az elemzés, rendszerezés alapvető elveit, a táncos szokások
fogalmait, folyamatait.
Ismerjék az egyetemes tánctörténet történeti alakulását, ezek alapvető jellemzőit,
legjelesebb képviselőit.
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TÁNCJELÍRÁS
Továbbképző 9. Évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag:
A mozdulatelemzés néhány alapfogalmának elsajátítása után a mozdulatelemzés
és a táncjelírás tanítása párhuzamosan történik.
Mozdulatelemzés
- A tánc tagolódása:
fázis – motívum – motívumfűzés – tánc
2. Alaptényezők:
- plasztika
(irányok, mellékirányok, fő magassági
fokok, tágsági fokok, frontirányok, térrajz)
- ritmika
(hangjegyérték, metrum és az ütem,
ritmus, tempó)
- dinamika
(erőfok, feszítés-lazítás)
3. A mozdulat és helyzet típusai:
- mozdulattípusok
 lépés
 súlyt hordó láb mozgása
föl-le, lábujjhegy-térdhajlítás, forgatás,
ringás jobbra-balra
 gesztus
levegőben lévő láb mozdulata (levegőben
lévő láb csúsztatása, kar-fej forgatása)
 ugrás

- helyzettípusok
 testpozíció (állás)
 súlytalan testrészek mozdulatlansága
 szünet a testben
 szünet a térben
 szünet a helyen
Követelmények:
- a motívumok ritmusának eltapsolása,
Körtánc AMI
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- Alapfogalmak:
Vonalrendszer
Irányok

2. Mozdulat típusok jelölése:
 lépés jelölése
 magassági szintek
(forgatás jelölése később)
 kiegészítő jelek:
kapocs
ismétlőjel
(csúsztatás, forgatás jelölése később)
 ugrás jelölése
 kiegészítő jelek:
távolság csökkentés, növelés
földhöz közeli lábmozdulatok
kis térdhajlítás, feszítés a lábfej részei,
azok alkalmazása:
(talajérintés, gördülő és csúszó lépés)
dinamikai jelek:
(erőteljes lábmozdulat, rugózás-rezgés,
bokázó-taps)
pozíciójelek
forgatás jele
 helyzettípusok jelölése
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-

a motívumban szereplő mozdulattípusok felismerése,
egyszerű motívum (karikázó vagy ugrós) leolvasása, előadása,
a mozdulattípus felismerése,
verbunk motívum leolvasása, előadása.
TÁNCJELÍRÁS
Továbbképző 9. Évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag:
Mozdulatelemzés
- mozdulattípusok
 forgás
perdülő
perdülés nélkül
ugró
 keringés
 gesztus
testrészek forgatása
karhelyzetek
csípő forgatása, döntése, hajlítása
kiegészítő fogalmak
 páros viszony
 fogások
 táncos-eszköz viszonya

Táncjelírás
 különböző típusú forgások jelölése
frontirányok
 Kiegészítő jelek
testrészek és izületek
(csapásolás, lábszárkörzés
lábfej tartás) (lefeszített „pipáló”)
 keringés jelölése
 újabb gesztusok jelölése
 páros viszony jelölése
 fogások jelölése
 vonatkozási jel

Követelmények:
-

mozdulattípus felismerése,
ugrós-legényes motívum leolvasása, előadása,
mozdulattípus felismerése,
csárdás motívum leolvasása, előadása.
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1.2.

A néptánc tanszak vizsgakövetelményei

A művészeti alapvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított
folyamat, ill. koreográfia részletének előadása: csoportosan 5-10 perc
- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli 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.
Folklórismeret:
- Jeles napok,
- Munkavégző ünnepek,
- Az emberélet fordulói.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia
(koreográfia részlet, betanított folyamat) csoportos bemutatása.
Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő
tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása
kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne
legyen ugyanabból a dialektusból.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint
javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok
szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
- A szokás elhelyezése az évkörben,
- A szokástartalom ismerete (magyarázata),
- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.
3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai.
- a koreográfia ismerete,
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.
A művészeti záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 5-10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
- Improvizáció 8-10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának,
koreográfusok munkásságának jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok 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 táncrendet.
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a
kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket.
3. A vizsga értékelése
3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint
javítják és pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok
szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a táncrend ismerete, stílusos előadása,
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- 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.
NÉPI ÉNEK TANTÁRGY RÉSZLETEZÉSE A NÉPZENE TANSZAKNÁL
TALÁLHATÓ

Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

2. BALETT TANSZAK
2. 1. Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési
követelményei
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 nem célja a hivatásos és
versenytáncos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása,
valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.
2.1. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
- Klasszikus balett
- Balett-előkészítő gimnasztika
- Népi gyermekjáték
- Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgyak:
- Néptánc
- Társastánc

Tantárgy

Klasszikus balett
Balett-előkészítő
gimnasztika
Népi
gyermekjáték
Tánctörténet
Köt. vál. tant.
Összesen
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2. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
KLASSZIKUS BALETT
Alapfok
1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Helyes testtartás
Rúdfogás technikája
Lábhelyzetek: I. II. III. V. pozíciók
Karpozíciók: I. II. III. pozíciók
Rúdgyakorlat
Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett.
Demi plié I. II. V. pozíciókban.
Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben.
Battement tendu I. pozícióban rúd mellett.
Battement tendu passé par terre.
Battement tendu jeté rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal áll, va
előre.
Demi rond en dehors és en dedans.
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Plié soutenu.
Relevé lent 45".
Sur le cou-de-pied helyzetek: alacsony, rendkívüli, passé.
Relevé I. II. pozícióban.
Hajlások rúddal szemben hátra.
Közép-gyakorlat
Irányok - térbeosztás.
Karpozíciók I. II. III. 1/2 port de bras.
I. port de bras.
Pozíció váltás.
Demi plié I. II. pozícióban.
Demi plié V. pozícióban.
Battement tendu I. pozícióban
Allegro
Temps levé saute I. II.
Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva.
Pas marché lépések.
Galopp lépés.
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Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon.

Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
V. pozíciós munkák kezdete
Gyakorlatok bővítése
Rúdgyakorlat
IV. pozíció megtanítása.
Grand plié I. II. V. pozíciókban.
Battement tendu V. pozícióban.
Battement tendu jeté rúd mellett.
Rond de jambe par terre demi plié-vel.
Fondu 45°-on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre.
Átfont sur le cou-de-pied III. pozícióból indítva.
Relevé lent 45° fölé.
Frappé lábujjheggyel a földet érin:ve.
Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva
előre.
Relevé V. pozícióban.
Dőlés előre rúdnak háttal állva.
Hajlás oldalra rúddal szemben állva.
Középgyakorlat
Battement tendu V. pozícióban.
Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans.
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Plié soutenu.
Croisé és éffacé irányok V. pozícióban nagy kartartással.
II. Port de bras.
Relevé I. II. pozícióban.
Allegro
Temps levé sauté V. pozícióban.
Petit échappé.
Petit changement de piéd.
Sissonne simple rúddal szemben.
Követelmény
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Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Fej és karkíséretek
Középgyakorlatok növelése
Nagy pózok lábujjheggyel érintve a földet
Tempók gyorsítása
Rúdgyakorlat
Demi plié és Grand plié IV. pozícióban.
Battement tendu demi plié-vel.
Battement tendu jeté demi plié-vel.
Battement tendu jeté passé par terce.
Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra.
Preparáció a rond de jambe par terce-hez.
Soutenu 45°-on előre, oldalra, hátra.
Frappé 35°-on előre, oldalra, hátra.
Double frappé 35°-orv előre, oldalra, hátra.
Relevé lent 90°-on előre, oldalra, hátra.
Developpé 90°-on előre, oldalra, hátra.
Előkészítő a rond de jambe en fair-hez.
Petits battements sur le cou-de-pied.
Grand battement jeté előre, oldalra, hátra.
Hajlások rúd mellett.
Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva.
alance féltalpon pozíciókban.
Pas de bourrée lábváltással.
Középgyakorlat
Grand plié I. II. pozícióban.
Battement tendu demi Alié-vel.
Battement tendu marché.
Battement tendu jeté.
Battement tendu jeté demi plié-vel.
Rond de jambe par terce demi plié-vel.
Relevé lent 45°-on.
Frappé lábujjheggyel érintve a földet.
Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée
előre, hátra,
valamint I. II. III. arabesque-ben.
Temps lié par terce tagoltan.
III. Port de bras.
Allegro
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Petit echappé egy lábra érkezve.
Assemblé oldalra.
Glissade oldalra.
Sissonne simple en face.
Changement 1/4 és 1/2 fordulattal. 6. Pas chassé előre és oldalra.
Petit jeté oldalra a rúdnál. 8. Polkalépés.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Egyes gyakorlatok féltalpra
emelése Pózok a rúdnál nagy
kartartással Tour preparációk

Rúdgyakorlat
Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel.
Battement tendu pózokban nagy kartartással.
Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással.
Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Double fondu 45°-on talpon.
Demi rond 45°-on talpon en dehors és en dedans.
Grand ronde 45°-on talpon en dehors és en dedans.
Frappé lábujjhegyen állva.
Double frappé lábujjhegyen állva.
Rond de jambe en fair talpon.
Relevé lent pózokban.
Developpé pózokban.
Developpé passé, en face és pózból pózba.
Petits battement sur le cou-de-pied lábujjhegyen állva.
Attitude helyzetek.
Relevé egy lábon.
Coupé-piqué V. pozícióban talpon és lábujjhegyen.
Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou-de-pied-ben tartott szabadlábbal.
Középgyakorlat
Grand plié N. és V. pozícióban.
Battement tendu pózokban nagy kartartással.
Battement double-tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi-plié-vel.
Battement tendu jeté pointé.
Battement tendu jeté marché.
Fondu 45 °-on en face.
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Soutenu 45°-on en face.
Frappé 35°-on en face.
Double frappé 35°-on en face.
Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással.
Relevé lent 45°-on pózokban.
Relevé lent 90°-on en face.
Developpé 90°-on en face.
Temps lié par terre folyamatosan és hajlással.
3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba.
Pas balarcé en face és 1/4 fordulattal.
Tour-ok
Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez II. IV. V. pozícióból en dehors és en
dedans V.
pozícióba zárva.
Tour sur place.
Allegro
Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva.
Petit jeté.
Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal.
Double assemblé oldalra.
Sissonne fermé oldalra.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Pózok használata - kis pózok megtanítása
En tournant gyakorlatok
Tourok kezdete
Rúdgyakorlat
Battement double-tendu előre, hátra, nyújtott lábbal és Bemi-plié-vel.
Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással.
Battement tendu jeté-developpé előre, oldalra, hátra.
Double fondu 45°-on féltalpra emelkedéssel.
Soutenu 45°-on féltalpra emelkedéssel.
. Demi rond 45°-on féltalpon.
Grand ronde 45°-on féltalpon.
Rond de jambe en 1 air féltalpon.
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Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra.
Mély hajlások előre és hátra. Fouetté talpon 1/2 fordulattal.
Középgyakorlat
Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal.
Battement double-tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié-vel.
Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal.
Grand rond de jambe par terre.
Fondu 45°-on pózokban kis kartartással.
Soutenu 45°-on pózokban kis kartartással.
Relevé lent 90°-on pózokban.
Developpé 90°-on pózokban.
Grand battement jeté.
IV. port de bras.
Tour-ok
Egy tour sur le cou-de-pied II. IV. V. pozícióból.
Tour pas de bourrée diagonálban.
Allegro
Changement egy fordulattal.
Assemblé előre és hátra.
Glissade előre és hátra.
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése
A kivitelezés szépítése
Ebben az évfolyamban új gyakorlatokat nem tanítunk. Az első öt
évfolyamban elsajátított tananyag elmélyítése a feladat. A törzs, a fej, a
végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése,
az
izomzat
teherbíró-képességének
és
az
ízületek
mozgáshatárának
fokozása
biztosítson megfelelő alapot a továbbképző négy évfolyamának munkájához.
Feladat
a
csoport
technikai
tudásának
és
tánckészségének
továbbfejlesztése. Végeztessünk rúdnál és középen, valamint az ugrásoknál
gazdagabb, összetettebb kombinációkat, fokozzuk a gyakorlatok mennyiségét.
Fontos a test harmonikus és koordinált mozgásának elérése.
Rúdgyakorlatok pózokban
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Féltalp munkák
Tourok
növelése
Battírozás
alapozása
Követelmény
Legyen képes
- a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
- a kombinációk használatára,
- a zene és a tánc összhangjának betartására,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Rúdgyakorlat
Battement double-tendu nyújtott lábbal és demi-Alié-vel pózokban.
Battement tendu jeté-developpé pózokban.
Battement tendu jeté enveloppé.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fondu 45°-on tombé-val.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fouetté 45°-on rúd felé és rúdtól elfordulva.
Frappé ritmizálva.
Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel.
Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel.
Petits battements ritmizálva.
Battement pour batterie.
Developpé ballotté 45°-on.
Allongé pózok.
Grand battement jeté developpé-val.
Középgyakorlat
Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal.
Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal.
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra.
Frappé féltalpon.
Petits battements sur le cou-de-pied féltalpon.
Grand battement jeté pózokban.
Grand battement jeté marché.
Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal.
IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve.
V. port de bras.
VI. port de bras.
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied IV. pozícióból 2 fordulattal.
Tour posé en dehors, en dedans.
Tour tire-bonchon 1 fordulattal.
Tour chainé diagonálban.
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Allegro
Échappé 1 fordulattal.
Temps levé sauté 1 lábon.
Assemblé pózokban.
Glissade pózokban.
Sissonne fermé 45°-on pózokban.
Sissonne ouverte 45°.
Sissonne tombé előre, hátra, oldalra.
Ballonné 45°-on oldalra helyben, és coupé-val.
Échappé battu rúddal szemben.
Követelmény
1. Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Plié-relevé-k
Grand tour 1 fordulattal
Entrechat battu-k
Tour lent
Rúdgyakorlat
Battement tendu en cercle.
Battement tendu jeté en cercle.
Fondu 90°-on talpon.
Double fondu 90°-on talpon.
Frappé plié-relevé-vel. Double frappé plié-relevé-vel.
Rond de jambe en fair plié-ben befejezve.
Relevé lent plié-relevé-vel.
Developpé plié-relevé-vel.
Developpé passé féltalpon.
Developpé ballotte 90°-on.
Demi rond 90°-on talpon.
Grand rond 90°-on talpon.
Fouetté 90°-on.
Grand battement jeté passé par terre.
Grand battement jeté developpé-val.
Középgyakorlat
Fondu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Soutenu 45°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Fouetté 45°-on talpon.
Relevé lent 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Passé developpé 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Tour lent nagy pózokban kivéve IV. arabesque.
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IV. arabesque 45°-ra megemelt lábbal.
Grand battement jeté pointé-val.
Pas de bourrée dessus-dessous.
Tour-ok
Tour sur le cou-de-pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva.
Tour tire-bouchon 2 fordulattal.
Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude-ben tartott lábbal.
Tour posé en suite.
Tour piqué diagonálban.
Allegro
Ballonné 45°-on haladva pózokban.
Échappé battu.
Pas de chat 45°-on oldalra (olasz forma).
Temps lié sauté.
Sissonne fermé 90°-on oldalra.
Sissonne fermé 90°-on pózokban.
Követelmény
1. Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Grand fouetté-k
Grand allegro-k
Rúdgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedÉ~sel.
Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel.
Frappé posé-val.
Double frappé posé-val.
Rond de jambe en fair 45°-on plié-relevé-vel
Demi ropd 90°-on féltalpon.
Grand rond 90°-on féltalpon.
Grand battement jeté féltalpon.
Grand battement jeté relevé-vel.
Középgyakorlat
Fondu 90°-on talpon en face és pózokban.
Soutenu 90°-on talpon en face és pózokban.
Relevé lent 90°-on plié-relevé-vel.
Developpé 90°-on plié-relevé-vel.
IV. arabesque 90°-on.
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Grand fouetté a la seconde-ból I. arabesque-be fordulva.
Temps lié par terre 45°-on talpon.
Pas de bourrée dessus-dessous en tournant.
Tour-ok
Grand tour 1 fordulattal I. arabesque-ben és a la secondban.
Tour tire-bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással.
Allegro
Entrechat quatre.
Royal.
Jeté coupé-val 45°-on croisé-ban Ps effacée-ban előre haladva.
Grand assemblé.
Pas failli előre haladva.
Contre temps.
Jeté entrelacé.
Követelmény
Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.

Tananyag
Táncos kombinációk
Diagonál tour-ok
Grand allegro-k bővítése

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

Rúdgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Double fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban.
Frappé posé-val 1/2 fordulattal.
Double frappé posé-val 1/2 fordulattal.
Demi rond 90°-on plié-relevé-vel.
Grand rond 90°-on plié-relevé-vel.
Grand battement jeté balancoire.
Középgyakorlat
Fondu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban.
Soutenu 90°-on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban. w
Grand fouetté 1/2 fordulattal.
Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal.
Temps lié par terre 90°-on talpon.
Grand battement jeté developpé-val en face és pózokban.
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Tour-ok
Tour degagé diagonálban.
Pas emboité diagonálban.
Allegro
Grand assemblé en tournant. Grand jeté.
Grand fouetté I/2 fordulattal.
Pas couru.
Követelmény
1. Legyen képes
- a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
- a kombinációk szolisztikus előadására,
- az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.
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BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA
Előképző 1-2.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Lábfejgyakorlatok állva
Rúddal szemben, párhuzamos lábbal állva külön a jobb és a bal lábbal
- rüszt - spicc - rüszt - talp,
- spicc - rüszt - talp - a sarokra támaszkodva a talp megemelése - vissza
talpra,
- relevé 2 lábon - visszaereszkedés, egyik láb rüsztön - spicc - rüszt - talp
Mindkét lábbal egyszerre
- relevé - áttör a rüszt - visszanyújt relevébe - leereszkedés talpra - plié
nyújt a térd relevé
- visszaereszkedés talpra.
I. pozícióból: tendu - pipa - spicc - zár,
tendu - áttör a rüszt (térd hajlít) - térd, spicc nyújt - zár,
plié soutenu - elemel a láb - elenged a rúd, tart a láb letesz spiccre - nyújt a térd(visszafog a kéz a rúdra) zár
A gyakorlat á la quatriéme végeztethető.
Követelmény
A csípő és a váll ne mozduljon el a kapaszkodás nélküli egyensúlyi helyzetben
sem.
Lábfejgyakorlatok ülve
- a lábujjak mozgatása ("vakar") 2 lábbal egyszerre, majd külön a jobb és
bal lábbal,
- pipa - spicc,
- spicc - rüszt - pipa - spicc,
- pipa, hajlít a térd - kinyújt a térd,
- lábfej körzés bokából kifordítva I. pozícióig bentről kifelé és kintről befelé.
Hátgyakorlatok a gerinc hajlékonyságának fejlesztése céljából
Ülésben előre dől - egyenes - gömbölyít - egyenes.
Fekvésből
- felül - ráhajol a lábra - visszaül - legördül fekvésbe (fent tartott kéz),
- felvisz a láb a függőlegesbe - hátra egészen a fej mögé - leenged a
medence, láb vissza a függőlegesbe - leenged fekvésbe,
- felső hát megemelés alkarra támaszkodva (lapocka),
- medence megemelés alkarral alátámasztva behúzott lábakkal - láb
nyújtás - vissza fekvésbe,
- híd gömbölyű (kéz - láb közel egymáshoz) - fej megemelés - a
nyakat tartva hátra hajlítás - jobbra-balra.fordítás - visszaereszkedés,
- híd nyújtott kézzel-lábbal (a fejmunka azonos a gömbölyű hídéval).
Hátgyakorlatok a hátizmok megerősítése céljából
Hason fekvésből
- megemel a derék - kéz oldalt, visszaereszkedik,
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- megemel a derék - kéz oldalt helyzeten keresztül vált jobb - bal
II. arabesque-be visszaereszkedik,
- megemel a derék - hátrahajlás - hajlásban feljön a kéz III. pozícióba
visszaemel a derék egyenesbe - kéz lejön I. pozícióba - kéz megnyújt
előre - visszaereszkedés
fekvésbe,
- behajlít a láb - kéz megfogja a bokát - térd nyújt, felhíazza a felsőtestet
kéz elengedi a lábat - derék visszaemel a függőlegesig III. pozícióba
kézzel, - legördül fekvésbe.
Térdelésből kiindulva
- kezek fent az indulásnál, felsőtest elfordul, az egyik kéz egy félkörön
átvezetve, hátul érinti a padlót, a két lábszár között - medencét
kicsit előretolja - vissza, ugyanez megismételve a másik oldalra,
- gömbölyítés, leülés a lábszárakra, kéz hátul felmegy visszaemelkedés a kiindulási helyzetbe,
- hátrahajlás - kezek a test mellett, fej oldalra fordítva, tartott nyak visszaemelkedés - gömbölyítés,
- cica - térdelésből letesz a kéz, felsőtest közel a térdhez - kicsúszás hasra.
Követelmény
A gyakorlatok végzése közben a vállak maradjanak lehúzva, a gerinc szabadon
hajlik a két váll között.
Gyakorlatok az en dehors fejlesztésére
Háton fekve
- lábfejek kiforgatva, térd hajlít - mint demi plié - kinyújt - hajlít - nyújt,
- lábak a levegőben 90° felett szétnyitva, kézzel - később kéz nélkül
meghúzogat, lazít,
- ugyanez lejjebb - 90°-on vagy alatta kicsit,
- 2 láb hajlít - szétnyit - spiccek a földön fecskében, (béka) két térd a föld
felé húzogat,
- az egyik láb kivezet oldalra, vissza, másik láb. A csípő az ellentétes
láb oldalán nem fordulhat a nyitó láb irányába,
- ugyanez ülve, a két kézre támaszkodva, a hát kiemelt.
Ülve
- a lábak angol spárgaszerűen nyitva, a medence mögött letett kezekre
támaszkodva előre nyomva megemel a medence - a lábak kiforgatva viszsza,
- a lábakat kiforgatva, lábfej pipa helyzetben kiforgatva, egyenes háttal előre
hajlás,
- az előző helyzetből átmászás hasra.
Hason fekve
- homlok a földön - kezek elöl fönt, lábak terpeszben nyitva, kifelé forgatva,
lábfej fecske tartásban - (sarok a földön, ujjak a levegőben), hajlít az
egyik térd passé-ba
- visszanyújt
- másik láb,
- ugyanez, alkar támasszal.
Követelmény
Mindkét csípőcsont végig maradjon a földön.
Gyakorlatok az előre irányú lábemelés, tágítás fejlesztésére
Háton fekve
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- két láb nyújtva - hajlított térddel felhúz az egyik (en dedans)
passé-ba feljebb húz a hashoz (medence a földön marad) meghúzogat,
lazít, viszszanyújt,
- ugyanez: a passé után feljebb húz, kinyújt, fent vissza passé-ba, kinyújt a
földre,
- kiforgatott lábbal relevé lent - pipa - spicc meghúzogat, levisz, en
dehors passé - developpé előre - vissza passé-ba - lecsúsztat, grand
battement jeté.
Követelmény
A medence végig maradjon a földön, nyújtott lábnál a
combizom és a vádli legyen felhúzva, a lábfej fecskében
lefeszítve.
A relevé lent - developpé - grand battement jeté gyakorlatok a padlón
fent kézzel is gyakorolhatók
Gyakorlatok az oldalirányú lábemelés, tágítás fejlesztésére
Ülve
- terpeszben (angol spárga) hajlás a lábra lent tartott kézzel indulva, a
- hajlás irányának megfelelőkéz csúsztat a lábon, a másik felvisz félkörrel a
fej fölé.
Oldalt fekve
- passé developpé - pipa - spicc - vissza passé-ba,
- ugyanez alkar támasszal,
- fekve grand battement jeté.
Követelmény
A test legyen teljesen egyenes, a medence nem billenhet hátra.
Háton fekve
- Relevé lent oldalra - először az irány kézzel, majd a földön a fej mögött,
átnyúlva az ellentétes kéz segítségével a láb a törzshöz húz.
Követelmény
A gerinc a lehető legegyenesebb maradjon, a csípő ne mozduljon el.
Gyakorlatok a hátra irányú lábemelés fejlesztésére
Hason fekve
- relevé lent - homlok a földön, kezek elöl,
- relevé lent - alkar támasszal, vállak lehúzva.
Követelmény
A csípőcsont végig maradjon a földön - térd átnyújtva - combizom és
vádli fölhúzva - lábfej fecskében, a lábemelés a hátsó combizomból történik.
Négykézlábról indulva
- a láb kicsúszik hátra - relevé lent, fej is megemel - letesz nyújtva
a spiccre - behúz- gömbölyít - fej lent,
- a láb kicsúszik hátra - relevé lent - hajlít a térd (attitude en
dedans) viszszanyújt az eredetinél magasabbra - letesz, behúz,
- grand battement jeté - behúzásnál gömbölyítés.
Alapfok 1-2.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Gyakorlatok az oldalizmok megdolgoztatására, valamint a csípő-váll
viszonyának tudatos kontrollálására
Háton fekve
- csípő elfordítás - vállak rögzítve, a lábszárak párhuzamosan összeszorítva
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-

felhúznak a hashoz - majd jobbra - balra az izmok elengedése nélkül lehelyeznek
a padlóra,
ugyanez a gyakorlat úgy, hogy a spiccek a földre vannak helyezve,
Ülésben
derék - váll elfordítás - medence rögzítve a lábak hajlításba behúzva, a felső láb az
alsó láb combja elé spiccre hegyezve, a karok nyújtva, előre fordított tenyérrel
fent, a törzs a vállakkal' egy felet elfordul a felül lévő láb irányába - letesz
a kéz a földre - hát gömbölyít - visszaegyenesedik kezek visszaemelnek visszafordul szembe,
ugyanez a másik irányba - majd újra a felül lévő láb felé.
Hasizomgyakorlat
Földön ülve
lábak behúzva a hashoz, spiccek a föld felett, karok oldalt vízszintesen,
nyújtanak a lábak a föld felett, törzs hátra dől - visszahúz a láb,
visszagömbölyít a hát - felfelé nyújtanak a lábak, hát kiemel, homorít visszahúz a láb, hát visszagömbölyít.
Spárga illetve attitude előkészítő
Földön ülve
kezek oldalt vízszintesen, lábak oldalra, a lehető legszélesebben szétnyitva,
behúz az egyik láb előre - a medence megemel - a nyújtott láb tovább csúsztat
oldalra, medence letesz a hajlított lábszár elé, a törzs felet elfordul a nyújtott láb
irányába, miközben az előre kerülő láb behajlít, lábszár vízszintesig, a hátra kerülő
láb kinyújt, kezek a földön - hátul a láb hajlít attitude-be - kinyújt; térd oldalra néz
- hajlít, - nyújt - törzs a végén előrehajol - hátra hajol.
Követelmény
Hajlításkor a comb csak lefelé ereszkedhet, kifelé ne mozduljon el.
spárga
gyertya
gyertyából spárga - angol spárgán keresztül vált másik lábra
Követelmény
Gyakorlatok álló helyzetben
párhuzamos lábbal - leguggolás, kezek közben előre nyújtanak - megfog a boka,
térdek kinyújtanak, a has együtt marad a combbal, a törzs teljesen összecsukódik
a lábakkal - vissza guggolásba - felállás (guggolásnál sarkak a földön maradnak),
párhuzamos
láb, nyújtott térd - előrehajlása vízszintesig - tovább a
teljes összecsukódásig vissza a vízszintesig, felegyenesedés,
Kis demi plié-ből, II. pozícióba kiforgatott lábfejekkel indítva - leereszkedés
vízszintes combig, kezek előre nyújtva, - térdek kinyúlnak, miközben a kezek
letesznek a földre - visszahajlít a térd, - feljön a felsőtest, kezek
előrenyúlnak - kinyújt a térd, kezek leeresztenek,
párhuzamos nyújtott lábbal indítva, - plié, hát gömbölyít medence előretol,
a karok a test elé emelnek egy kicsit - nyújt a térd a kezek függőlegesbe
emelkednek, a törzs kiegyenesedik - a karok folytatják a kört hátra, hát homorít
- befejezve a karok körzését a hát kiegyenesedik,
párhuzamos nyújtott lábbal
indítva - a karok hátulról indítják a
körzést - a függőlegeshez érve plié, hát gömbölyít - a karok előre felé
folytatják a kört, miközben a test kiegyenesedik.
Járások
diagonálban - vagy körben
spicc nyújtáson keresztül talpon,
spicc nyújtáson keresztül féltalpon,
kombinálva, pl.: 2 talp - 2 féltalp 2 plié 2 talp.
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A gyakorlatok különböző karkíséretekkel is végezhetők
8 lépés alatt egy teljes I. port de bras - vagy kintről indítva a körzést,
4 lépés alatt oldalt felvezetve - 4 lépés alatt levezetve a kart.
Allegro
sauté párhuzamos lábbal, kéz csípőn,
relevé-vel indítva: relevé kéz oldalt 45°-on - plié - karlendítés (alap L-III.
pozíció) sauté - nyújt a térd, sauté 2 lábra érkezve - sauté 1 lábra érkezve a
másik elől felhúz lefeszített lábfej jel, chassé, sauté, kilépéssel indítva.
Szökdelés
helyben, elöl felhúzott lábbal, helyben, hátul felhúzott lábbal.
Futás
elöl felhúzott lábbal, hátul felhúzott lábbal, kombinálva.
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NÉPI GYERMEKJÁTÉK
Előképző 1-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Eredeti énekes - táncos gyermekjátékok
- altatók Csicsíja babája..., Beli beli, kucu beli
- kiolvasók: Mese, mese, mátka..., Kiugrott a gombóc, Héja, héja lakatos...,
- szerepjátszók: Lipem-lopom a szőlőt..., Festékes, A csengeri piacon...
- fogócska: Ha én cica..., Katica szállj el..., Tüzet viszek...
- párválasztó: Három csillag..., Hajlik a meggyfa..., Elvesztettem
zsebkendőmet...,
- fogyó-gyarapodó: Járok egyedül..., Itt ül egy kis kosárban...
- vonulós-kapuzó: Új a csizmám..., Mért küldött az...,
Népi sportjátékok
Kiválóan alkalmasak jellembeli tulajdonságok (ügyesség, bátorság,
önuralom, önzetlenség, gyors felfogóképesség, versenyszellem) fejlesztésére.
- küzdő
Adj király katonát...,
- nemzetes
- fogó
fekete-fehér, fészekfogó, Itt a kettő...,
- pásztorjátékok
csülközés, kanászozás,
- tréfás versengések
bakugrás, sótörés.
Néptánc alaplépések
A játékokhoz fűződő lépések: szép, egyenletes járás, futás, egyes-kettes
csárdás, szökellő, galopp, sarkazó, szökdelés páros lábon, stb.
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
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NÉPTÁNC
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Dunántúli ugrós és eszközös tánc (régi stílusú táncok)
- Dél-dunántúli ugrós alapmotívumok: cifra, höcögő, lengető,
térdütögető, csapások és ezek variációi
- eszközös táncok: fiúknak kanásztánc, lányoknak üveges
Dél-dunántúli karikázó (lányoknak)
- karikázó motívumok (Somogy: ingó- és kombinációi csárdással,
lépővel, ridalépés váltásokkal, rida-bekezdő)
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Dunántúli ugrós
- Ismétlés, motívumkészlet bővítése: vonulós-dudálós motívumok,
keresztező-futó
- Légbokázó, dobogó cifra
Rábaközi dus
- Ugrós motívumok Rábaközből: kopogó, sarkascifra, ugró-csapó és
variánsai, terpeszcsapó
Körverbunk (fiúknak)
- verbunkmotívumok (Rábaköz): tapsbemérő, fordulós és variációi, lengető
séta, pattintó csapó, hegyező
Sárközi karikázó (lányoknak)
- 5/8-os lépő, csárdás, futó
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Szatmári lassú és friss csárdás (ismerkedés az új stílusú páros táncokkal)
- szatmári motívumok: csárdások, hegyező, bokázók, fonás előre-hátra,
átvetős
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- lányoknak forgások
- fiúknak csapások
Verbunk (fiúknak)
- szatmári verbunk: bokázók, csapások, cifra variációk, keresztezők
Hajlikázó (lányoknak)
- vonulósok, egyéni figurák
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Széki négyes és csárdás (erdélyi dialektus)
- lépő, váltó, séta-cifra, kopogók
- széki sűrű és ritka tempók
- dobogók, csapások
Széki porka, hétlépés
- fiúknak esetleg ritka és sűrű tempó
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Az eddig tanultak ismétlése
- dunántúli ugrósok, eszközös táncok,
karikázó,
- rábaközi verbunk és dus,
- szatmári hajlikázó, verbunk, lassú- és
friss
- csárdás, széki négyes, csárdás, porka és
hétlépés
2. Széki táncrend kiegészítése
- fiúknak sűrű és ritka tempó:
pihenők, csapások - lányoknak
énekek, csujjogatások
- mezőségi forgások megalapozása, gyakorlása
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Alapfok
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6.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Palóc lassú és friss csárdás
- csárdás: egy lépés, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, mártogatós, bokázó
Verbunk (fiúknak)
- verbunklépések, lépő, bokázók, lengetők, cifrák, hegyező, sarkazó, csapók,
zárók
Karikázó (lányoknak)
- egyes-, kettes-, tovahaladó csárdások, bukósok, ridaforgó váltásokkal
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Székelyföldi forgatós és verbunk
- forgatós:
fiúk: összerázó, átvetős, forgó, tapsos, csizmaverős, kopogó, ugró
bokázó, lányok: összerázó, átvetős, forgó (páros, egyéni) "kopogó"
- székely verbunk: kopogó, ugró bokázó, bokaverő, keresztező, csapásoló,
koppantgató.
Sárközi karikázó (lányoknak)
- 5/8-os lépő, csárdás, rezgő, futó motívumok
Követelmény
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mezőségi páros táncok
- mezőségi páros: akasztós, forgó, kar alatt forgató, átvetős, hát
mögé dobó, csapások, ugró bokázó, lányok: összeráz ( lassú
cigánytánc, ritka csárdás, ritka szökős, sűrű csárdás )
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- az elsajátított lépésanyag és motívumok stílusos bemutatása
- a táncokhoz tartozó dalok ismerete
- az adott évfolyam gyermekjátékainak ismerete
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult néptánc alaplépések stílusos előadása
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TÁRSASTÁNC
TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Alaplépések
- XIX.sz.-i bók
- Pas marché
- Pas glissé
- Pas élevé
- Pas chassé
- Pas degagé
- Pas galopp
- Pas polka
- Pas marché etűd
- Pas polka előre-hátra-oldalra
- Forgó polka szólóban
- Kreutz polka
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már
magasabb fokon kis etűdök formájában.
Alaplépések
- Pas chassé A formák
- Pas chassé B formák
- Pas polonaise előre haladva
- Pas polonaise hátra haladva
- Keringő lépés előre és hátra
- Keringő lépés előre haladva
- Keringő lépés hátra haladva
- Forgó keringő szólóban
- Páros forgó keringő
- Valse-Mignon
- Polka tánc
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A XIX. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb,
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kifinomultabb, kötöttebb stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII.
századi korai menüett lépésein keresztül.
Alaplépések
- Pas balance
- Keringő etűd
- Polonaise etűd
- Menüett bók
- Pas menü
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ebben az évben a rokokó táncának, a Gavotte-nak lépései kerülnek
sorra, amelyek már klasszikus tudást igényelnek, ezért kerülnek a
negyedik év anyagába. Ezt a tudást az előző évek balett anyaga alapozza
meg.
Alaplépések
- Gavotte bók
- Pas gavotte
- Pas zefír
- Pas pompadur
- Galambocska
Táncok
- Menüett
- Allemande
- Francia négyes
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Alaplépések és táncok
1. Gavotte tánc Tremolanti
2. Gagliarde tánc
Gagliarde bók
Grue
pied Ruade
talon Pied croise
Ruade de vache
Fleuret
Entretaille
3. Körmagyar lépései és
ó tánc
ő Andalgó

Pasziminimi
Salto tondo
Marque le
Marque le
Capriole
Capriole intre ciata

Toborz
Lenget
Emelke

dő Tétovázó
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kos Csalogató
Csárdás
elő Rida
Cifra
rgó Lejtő
Vágó

Verbun
Fonás
Kereszt
Bölcső
Magányfo
Kisharang
Bokázók

GAGLIARDE
6/8-os reneszánsz, többnyire a lassú Pavane-t követő ugrós tánc.
Kartartás, ruhafogás a stílusnak megfelelően.
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás
TÁRSASTÁNC
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Az első évben a társastáncok kezdő anyagával ismerkednek meg a tanulók.
Foxtrott
Rumb
a Séta előre, oldalt - mellé
Négys
zög Séta előre, oldalt - mellé +
Forgás
séta hátra, oldalt - mellé
oldala
zó
cikcakk
válás - kubai
séta oldat - mellé + hintalépés forogva
Countr
y I. séta
előre
Angol keringő
séta hátra
(válás) Séta jobb lábbal
párcsere
Jobbra fordulás
tapsos
játék galopp
Slow fox
cikcakk párban
keringő negyed forgás
lábbal fél forgás
lábbal

Bécsi
séta jobb
séta bal

jobbra fordulat
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
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- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, stílusos előadás

Tananyag
Angol keringő
taps séta bal lábbal
balra fordulás

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

Tangó
Forgás
(Stomp) Sétalépés
előre
Promenád zárással
Samba
Lendítős
Fordulás
Sétalépés
Röpsasszé
Keresztlépés
polka
kar alatt fordulás
Cha-cha-cha
Alaplépés
elől keresztező
hátul keresztező

Country tánc II. (Man mijobbra xer)
mögött
séta előre
forgással séta hátra (válás)
balra

dobogó,
kerülés
párcs
ere
forgás
Disco tánc
séta hátra,
szólófordulat jobbra és
balra dupla és szimpla
érintő lépés
twist és taps

Country tánc III. (Yankee
mixer)
dupla
páros csusszanás
hátra párcsere
karolás
Jive
alap
vá
lá
s
helycsere balról kézcsere hát
ringó lánc jobbra
helycsere jobbról jobbra pörgetés

Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, stílusos előadás
Tananyag
- két ismert tánc alaplépéseiből etűd
- Country tánc I. - IV.
1. Angol keringő
2. Country tánc I: motívumok(4/4-es counrty zenére)
3. Country tánc II. (4/4- es country zenére) Man Körtánc AMI
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mixer
4. Country tánc III. (4/4-es country zenére)
Yankee - mixer
5. Country tánc IV(4/4-es country zenére)
Követelmények
- az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete
- a párral táncolás technikájának biztonságos elsajátítása
- a stílusnak megfelelő előadásmód
- a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
Továbbképző 8.
Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
- klasszikus balettek (oroszok)
Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)

Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek
pályájának ismerete
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- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek
elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait
2.4. A balett tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Klasszikus balett 45-50 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan
mutatnak be.
Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást
követő gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu
jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand battement jeté
gyakorlatok).
Középgyakorlatok
- különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok,
gyakorlatsorok középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand
battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával).
Allegro
- kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit
changement, petit échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade
alkalmazásával),
- nagy ugrás (sissonne fermée).
Tourok
- forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou -de- pied II. IV. V.
pozícióból, tour sur place középen, tour pas de bourrée diagonálban)
választhatóan.
3. A vizsga értékelése
Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
- technikai biztonság;
- koordinált, esztétikus előadásmód,
- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
klasszikus balett 45-50 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
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- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan
mutatnak be.
Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
- technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást
követő gyakorlatsorok a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu
jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, petits battement, adagio,
grand battement jeté gyakorlatok, féltalpra, emelkedés és allongé pózok
alkalmazása).
Középgyakorlatok
- különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló
gyakorlatok, gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu,
fondu - soutenu, adagio, arabesque pózok, grand battement jeté, - pas de
bourrée, mint összekötő lépés).
Allegro
- kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit
changement, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade, ballonné,
échappé battu, pas de chat, sissonne ouverte, sissonne tombé
alkalmazásával),
- nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90°-on,
grand assemblé, jeté entrelacé, grand jeté alkalmazásával).
Tourok
- forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tirebouchon középen, tour chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan.
3. A vizsga értékelése
3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
- technikai biztonság,
- koordinált, esztétikus előadásmód,
- a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
- fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.
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TÁRSASTÁNC TANSZAK
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező
társastáncoktatás nagy utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a
művészetoktatásig. Az értékeket megtartva a tantervi program további
lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, a rendszeres munka
igényének kialakìtására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll
alkalmazására.
Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók
képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tárgyak tanulása
során a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik
azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok
magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészìtik a társastáncok
tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást
biztosìtanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán
elkezdett testképzés előkészìti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus
táncokon keresztül a főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók.
A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő
tanulást segìtik.
A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót
az újabb tudás megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az
élet minden területén. Közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor
választott művészeti ágának értő művelőjévé, közönségévé válik.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Főtárgy
Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon)
Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgyak
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)
Társastánctörténet (5– 6. alapfokú évfolyamon, 9.– 10 továbbképző évfolyamon)
1Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban
Viselkedéskultúra,
Társastánctörténet
Választható tantárgyak
Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3 alapfokú évfolyamon)
Történelmi társastánc ( 6.alapfokú évfolyamon, 7–8 továbbképző évfolyamon)
Társastánc (1–6 alapfokú és a 7–10 továbbképző évfolyamon)

Óraterv
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Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

Előképző
1
2
2
2

1
3-4

2
3-4

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5
2-3 3-4
3
1

1

1

1

1

6
3

Továbbképző
7
8
9
10
3-4 3-4
3
3

1

1

1
1

1

1

2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2 1-2

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6 4-6

Választható
tantárgy
Összesen:

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális
óraszámra, mìg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális
teljesìtéséhez szükséges időre utalnak
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti.
A tanszakok kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat
illetve azok központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet
A tanítási órák időtartama: 45 perc
A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb
megismertetésére, megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos
eszközeivel segìtse a tanulók személyiségének formálását. Késztesse a tanulót
hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden
területén
Kiemelt kompetenciák a társastánc területén
Szakmai kompetenciák
A mozgás és a zene kapcsolatának kialakìtása, összhangja
A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése
A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete
A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése
A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stìlusérzék, előadói
készség, koncentrálóképesség) fejlesztése
A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátìtása,
alkalmazása
Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása
A táncok történeti háttérének ismerete
A historikus táncok ismerete
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Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék fejlesztése
A tánc iránti szeretetet mélyìtése
Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakìtása
A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése
Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése
A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés
Társas kompetenciák
A
közösségi
magatartás
(közös
alkotás
öröme,
alkalmazkodás,
kapcsolatteremtés, aktìv szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása)
formáinak kialakìtása, gyakorlati alkalmazása.
A táncos partnerkapcsolat kialakìtása
Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés
A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése
A környezet megóvásának fontossága
Az egymás megsegìtése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakìtása
Módszerkompetenciák
A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés
A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló
gyakorlásra nevelés)
Művészi önkifejezés fejlesztése
Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával,
táncelemzéssel
A
kiemelkedő
alkotók
megismerése
a
hazai
és
nemzetközi
társastáncmozgalomban
Az elsajátìtott viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása
Tehetséggondozás, a tanulók felkészìtése szakirányú továbbtanulásra
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára
jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A
művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát
szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható
legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja
jóvá
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Vizsgatantárgyak
Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet
Művészeti záróvizsga: társastánc, társastánctörténet
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 illetve párban – a
versenyfelhìvásban meghatározott helyezést, teljesìtményt, szintet elérte
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán
tánctörténet tantárgyból megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyìtvánnyal,
akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés adható
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni.
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból
kapott osztályzat a döntő.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és
záróvizsgán figyelembe kell venni.
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen
vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsgatantárgyból
kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette
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3.3. Évenkénti tananyag és követelmény
GYERMEKTÁNC
Előképző 1.- 2.
Tananyag
- mozgáskoordináció - fejlesztő és összpontosító játékok,
- ritmusjátékok,
- megfigyelés - fejlesztő játékok,
- Mr. Jákob
- Suszter-, ritmus-, sarkazó-, holland-, stern-, krauz polka
- Cowboy-, mix-max country
- Bingó
- Társasági mambó, cha-cha-cha, angol keringő
- Merengő
- Disco
- Sevillana
- Argentin Tangó
- Csárdás
Követelmény:
- ritmus felismerés, annak visszaadása tapssal
- az egyes táncokhoz kapcsolódó zenei anyag önálló felismerése
- az egyszerű táncos mozgáselemek begyakorlása, előadása
TÁRSASTÁNC
Alapfok 1.
Tananyag
Alapmotívumok
- Foxtrott
- Angol keringő
- Tangó
- Bécsi keringő
- Slow Fox
- Samba
- Cha – Cha – Cha
- Rumba
- Jive
Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 2.
Tananyag
- Angol keringő: jobbra fordulat, balra fordulat, átmeneti lépések
- Quickstep: negyed fordulatok
- Cha – Cha – Cha: alaplépések, sasszék, női szóló forgó, New York, Hand to
Hand
- Jive: Fallaway Rock, Change of Places R. to L. and L. to R.
- Tangó: Walk on Left Foot, Right Foot, Progressive Link, Closed Promenade
- Rumba: Basic Movememnt, Hand to Hand, Fan, Alemana, Spot Turns
Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Alapfok 3.
Tananyag
-

Előző év tangó és rumba lépései
Angol keringő: Natural Spin Turn, The Chasse from PP., Outside Change
Quickstep: Progressive Chasse, Cross Chasse, Forward Lock
Cha – Cha –Cha: Fan, Alemana, Spot Turns
Jive: Change of Hands behind back, Link rock and Link
Bécsi keringő: Natural Turn, Forward Changes
Samba: Basic Movement, Reverse and Alternative, Samba Walk in PP., Whisk,
Volta

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 4.
Tananyag
-

Előző év anyaga: Bécsi keringő és Samba
Angol keringő: The Weave from PP., Progressive Chasse
Tangó: Open Reverse Turn with Closed Finish
Quickstep: Natural Spin Turn, Backward Lock, Running Finish
Rumba: Hockey Stick, Closed and Open Hip Twist
Cha – Cha – Cha: Hockey Stick, Three cha-cha
Jive: American Spin, Stop and Go
Bécsi keringő formáció

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Alapfok 5.
Tananyag:
-

Slow Fox: Feather Step, Three Step
Paso Doble: Basik Movement, Appel, Sur Places, Promenade Link,
Seperation
Angol keringő: Hesitation Change, Impetus
Tangó: Four Step
Quickstep: Chasse Reverse Turn, Double Locks
Bécsi keringő: Reverse Turn, Forward Locks
Rumba: Rope Spinning, Aida, Hip Rocks
Cha – Cha – Cha: Cubean Breaks
Samba: Travelling-, Criss-Cross-, Maypole Volta, Bota Fogos to PP.
and CPP., Side
Samba Walk, Stationary Samba Walks
Jive: The Whip, Fallaway Throwaway

Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
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Alapfok 6.
Tananyag
Angol keringő: Corte, Double Reverse Spin, The Back Whisk
Tangó: Progressive Side Step, Reverse Turn, Open Promenade, Back Open
Promenade, Back Corte, Rock Turn, Natural Promenade Turn, Natural
Twist Turn
Quickstep: Natural Turn, Natural Turn with Hesitation, Natural Pivot Turn,
Tipple
Chasse to Right, Bouble Reverse Spin
Slow Fox: Natural Turn, Reverse Turn, Change of Direction, Reverse
Weave,
Impetus Turn, The Weave
Samba: Progressive Basic Movement, Outside Basic Movement, Travelling
Bota
Fogos, Reverse Turn, Corta Jaca
Cha – Cha – Cha: Natural Top, Natural Opening Out Movement, Closed Hip
Twist,
Time Step
Rumba: Natural Top, Side Step, Cucarachas
Paso Doble: Chasse to Right and Left, Fallaway Ending to Separation,
Cape, Sixteen
Jive: The Walks
Követelmény
A tanuló ismerje
- a standard táncok alapmotívumait
- a latin táncok alapmotívumait
Legyen képes
- a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására
- páros és csoportos feladatok végrehajtására
Továbbképző 7.
Tananyag
-

-

Angol keringő: Open Telemark, Closed Telemark, Outside Spin, Drag
Hesitation, Backward Lock, The Running Lock
Tangó: Fallaway Promenade, Promenade Link, Brush Tap
Quickstep: Progressive Chasse to Right, Four Quik Run, The V 6
Samba: Closed Rocks, Shadow Bota Fogos, Argentine Crosses
Cha – Cha – Cha: Shoulder to Shoulder, Outside Swivel
Slow Fox: Open Impetus Turn, The Weave from PP., The Natural
Weave, Natural Telemark, The Top Spin, Hover Feather, Hover
Telemark
Paso Doble: Open Telemark, Ecart Fallaway Whisk, La Passe
Rumba: Reverse Top, Spiral
Jive: Whip Throwaway, Spanis Arms, Rolling off the arm

Követelmény
A tanuló ismerje
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- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai
táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
Továbbképző 8.
Tananyag
-

Angol keringő: Cross Hesitation, The jWing, Reverse Pivot
Slow Fox: Natural Twist Turn, Open Telemark, Natural Turn to Outside
Swivel
Quickstep: The Zig Zag, Fich Tail, Change of Direction, Reverse Pivot
Samba: Open Rocks, Back Rocks, Plait
Cha – Cha – Cha: Rope Sinning, Advanced Hip Twist
Rumba: Kiki Walks
Paso Doble: Banderillas, The Twists
Jive: Simple Spin

Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai
táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
Továbbképző 9.
Tananyag
-

Angol keringő: The Weave, Left Whisk, Contra Check, Closed Wing,
Double Natural Spin
Tangó: The Chasse, Four Step Change, Fallaway Four Step, The
Oversway
Slow Fox: The Hover Cross, The Natural Zig-zag from PP., Natural
Hover Telemark
Quickstep: Six Quick Run, The Hover Corte, The Rumba Cross, The
Tipsy, Running Finish
Samba: Toot Changes, Contra jBota Fogos, Rolling off the Arm
Cha – Cha – Cha: Cross Basic, Turkish Towel
Rumba: Sliding Doors, Fencing
Paso Doble: Cuup de Pique, Fregolina
Jive: Chiken Walks, Toe Heel Swivels
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Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai
táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
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Továbbképző 10.
Tananyag
- Angol keringő: Hover Telemark, Natural Fallaway
- Tangó: Fallaway Reverse and Slip Pivot
- Slow Fox: The Whisk, Double Reverse Spin, Fallaway Whisk, Contra
Check, Pivot to Right
- Quickstep: Wing, The Whisk, The Top Spin, Impetus, Outside Spin
- Latin formációk
A továbbképző négy évfolyama alatt kell a tanulóknak megismernie a XIX.
század Társasági táncainak alaplépéseit, azok stílusnak megfelelő előadásmódját.
A 4. év végére elsajátítják a Francia négyes, valamint a Körmagyar tételeit.
Követelmény
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai
táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit
Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos
bemutatásra.
KLASSZIKUS BALETT
Alapfok 2.
Tananyag
1. Gyakorlatok a rúdnál
- lábhelyzetek és pozícióváltás 90 fokos és 180 fokos lábtartásban, I., II., III., V.
pozícióban
- demi plié I., II., III., pozícióban 90 fokon és 180 fokra nyitott lábbal, rúddal
szemben
- hátrahajlás rúddal szemben
- relevé és plié relevé párhuzamos és 90 fokos nyitott állásban
- plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal
- degagé rúddal szemben II. pozícióban
- térdhajlítás és féltalpra emelkedés párhuzamos lábbal
- hátizom gyakorlatok
2. Gyakorlatok középen
- hátegyenesítés törökülésben, álló helyzetben
- Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra
- lábfejlesztő és lazító gyakorlatok
- háton fekve lábemelés
- térdelésből térd mellé ülés
- hason fekvésből gyakorlatok
- lábdobás
- nyújtógyakorlat
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- térbeosztás
- karvezetések
- klasszikus balett karpozíciók
3. Járások
- járás különböző zenei értékre
- járás féltalpon
- járás tapssal
4. Futások
- hátul felkapott lábbal
- elöl felkapott lábbal
- előre nyújtott lábbal
5. Szökdelések
- két lábon zárt lábtartással
- páros lábbal haladva
- váltott lábbal haladva
- párhuzamos lábbal
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 3.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett
- demi plié
- Battement tendu
- demi rond en dehors és en dedans
- plié soutenu rúd mellett
- Relevé lent 45 fokra
2. Középgyakorlatok
- demi plié
- pozícióváltás
- Battement tendu
- Battement tendu pass é part erre en face
- port de bras
3. Allegro
- temps levé sauté
- petit échappé
- galopplépés
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
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Alapfok 4.
Tananyag
1. Rúdgyakorlat
- pozíció megtanítása
- demi plié
- grand plié
- Battement tendu
- sur le cou-de-pied helyzetek
- relevé lent
- Frappé
- grand battement jeté
- hajlás oldalra rúddal szemben
2. Középgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu
- demi rond
- Rond de jambe part erre en dehors és en dedans
- plié soutenu
- pózok, crosé és éffacée irányok
3. Allegro
- temps levé sauté
- petit échappé formák
- petit changement de pied
- chassé előre, oldalra
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 5.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu
- preparáció
- fondu
- frappé
- flick-flack
- relevé
- petit battement sur le cou-de-pied
- grand battement
- félfordulat
- balance
- pas de bourrée
2. Középgyakorlatok
- demi plié
- grand plié
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- battement tendu demi pliével
- relevé
- frappé
- pózok lábujjheggyel
- temp lié part erre
- port de bras
3. Allegro
- assemblé oldalra
- glissade
- changement
- petit jeté
4. Fordulatok, forgások
- fordulat rúdnál
- középen
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
Alapfok 6.
Tananyag
1. Rúdgyakorlatok
- battement tendu
- rond de jambe part terre
- grand rond de jambe part terre
- double fondu
- soutenu
- demi és grand rond
- frappé féltalpon
- developpé
- attitude helyzetek
- relevék egy lábon
- balance fél talpon
2. Középgyakorlatok
- grand plié
- battement tendu demi pliével
- fondu
- soutenu
- relevé
- frappé
- flick-flack
- pózok lábujjheggyel
- temp lié part erre
- port de bras
3. Allegro
- petit jeté oldalra
- glissade
- echappé
- sissonne fermé
- assemblé
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- changement
- petit jeté
4. Fordulatok, forgások
- tour posé, tour pas de bourrée, tour chainé, tour piqué
Követelmény
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése
VISELKEDÉSKULTÚRA
Alapfok 5.
Tananyag
A növendékek heti egy órában ismerkedhetnek meg a viselkedéskultúra
szabályaival, melyek a mindennapi élet gyakorlatában nyújtanak segítséget.
-

a viselkedés általános szabályai
köszönés, megszólítás, tegezés, magázás
bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók
a bocsánatkérés formái, a pontosság
viselkedés táncos alkalmakkor
társalgás
öltözködés, divat
testápolás, kozmetika, ékszerek
kirándulás
megjelenés, viselkedés étteremben, színházban, moziban, hangversenyen
étkezés, helyes tartás ülés közben
mit mivel, hogyan eszünk
vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak
utazás
telefonálás, levelezés
ajándékozás
nemzeti sajátosságok
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Alaplépések
- XIX.sz.-i bók
- Pas marché
- Pas glissé
- Pas élevé
- Pas chassé
- Pas degagé
- Pas galopp
- Pas polka
- Pas marché etűd
- Pas polka előre-hátra-oldalra
- Forgó polka szólóban
- Kreutz polka
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A második évben tovább tanítjuk a XIX.sz.-i báli táncok alaplépéseit, de már
magasabb fokon kis etűdök formájában.
Alaplépések
- Pas chassé A formák
- Pas chassé B formák
- Pas polonaise előre haladva
- Pas polonaise hátra haladva
- Keringő lépés előre és hátra
- Keringő lépés előre haladva
- Keringő lépés hátra haladva
- Forgó keringő szólóban
- Páros forgó keringő
- Valse-Mignon
- Polka tánc
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
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Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A XIX. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb,
kifinomultabb, kötöttebb stílusával ismertetjük meg a tanulókat, egy XVII.
századi korai menüett lépésein keresztül.
Alaplépések
- Pas balance
- Keringő etűd
- Polonaise etűd
- Menüett bók
- Pas menü
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ebben az évben a rokokó táncának, a Gavotte-nak lépései kerülnek
sorra, amelyek már klasszikus tudást igényelnek, ezért kerülnek a
negyedik év anyagába. Ezt a tudást az előző évek balett anyaga alapozza
meg.
Alaplépések
- Gavotte bók
- Pas gavotte
- Pas zefír
- Pas pompadur
- Galambocska
Táncok
- Menüett
- Allemande
- Francia négyes
Követelmény
- a tanult tananyag csoportos bemutatása
- a megtanult alaplépések stílusos előadása
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Tananyag
Alaplépések és táncok
1. Gavotte tánc Tremolanti
2. Gagliarde tánc
Gagliarde bók
Grue
pied Ruade
talon Pied croise
Ruade de vache
Fleuret
Entretaille
3. Körmagyar lépései és
ó tánc
ő Andalgó
dő Tétovázó
kos Csalogató
Csárdás
elő Rida
Cifra

Pasziminimi
Salto tondo
Marque le
Marque le
Capriole
Capriole intre ciata

Toborz
Lenget
Emelke
Verbun
Fonás
Kereszt
Bölcső
Magányfo
Kisharang
Bokázók

rgó Lejtő
Vágó
GAGLIARDE
6/8-os reneszánsz, többnyire a lassú Pavane-t követő ugrós tánc.
Kartartás, ruhafogás a stílusnak megfelelően.
Követelmények
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a kötött térformák pontos betartása
- a pontos, kornak megfelelő, stílusos előadás
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
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- ismerje a társasági élet alkalmait
Továbbképző 8.
Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
- klasszikus balettek (oroszok)
Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek
pályájának ismerete
- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek
elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait
3.4. A társastánc tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama:
Társastánc 20-25 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított
kombinációkból áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában,
önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása,
technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában,
tánconként maximum 2 percben.
- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP,
Closed Impetus, Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation
Change, Double Reverse Spin, Progressíve Chassé to Right motívumok
alkalmazásával.)
- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn,
Lady in Line, Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock
Back on Left Foot, and Right Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn
motívumokkal.)
- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed
Impetus and Feather Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse
Weave motívumok alkalmazásával.)
- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé,
Forward Lock, Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn,
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Natural Turn with Hesitation, Double Reverse Spin, Chassé Reverse Turn,
Natural Turn and Back Lock, Running Finish motívumok alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP,
PP /New York/, Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand,
Cuban Breaks, Natural Top, Natural Opening Out Movement, Close Hip
Twist motívumok alkalmazásával.)
- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade
Samba Walks, Side Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta
Movements motívumok alkalmazásával.)
- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns,
Natural Top, Spiral, Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks,
Advenced Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok
alkalmazásával.)
- Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade
Close, Separation, Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.)
- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left,
Change of Place Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back,
American Spin, Link, Whip, Fallaway Throwaway motívumok
alkalmazásával.)
3. A vizsga értékelése
3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos
kivitelezése,
- a zene és a tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Társastánc 25-30 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának,
koreográfusok munkásságának jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
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A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított
kombinációkból, koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos
formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az
alaplépések variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú
kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben.
- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk,
Open Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check,
Double Natural Spin, Open Impetus and Cross Hesitation motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel,
Promenad Link, Four Step, Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway
Reverse and Slip Pivot, Oversway, The Chase motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/,
Reverse Turn motívumokkal.)
- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin,
Natural Turn to Outside Swivel and Feather Ending, Natural Telemark,
Hover Cross motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse,
Four Quick Run, Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel,
Opening Out from Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow
My Leader motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open,
Backward/, Corta Jaca, Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the
Arm, Methods of Changing Feet, Natural Roll motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous
Hip Twist, Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle,
Syncopated Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark,
Chasse Cape, Travelling Spins from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated
Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-, Fregolina-incorporating the
Farol, Twists motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken
Walks, Simple Spin, Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a
táncból a kombinációt nem kell bemutatni!)
3. A vizsga értékelése
3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk
és a koreográfia pontos kivitelezése,
- a zene és tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
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MODERNTÁNC TANSZAK
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló,
formálódó tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló
individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra
épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegìtik az emberi kapcsolatok
kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az
önfejlesztés lehetőségének megélését
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel
rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget
nevel, miközben biztosìtja a hìvatásos pályaorientációt
A technikai képzés elősegìti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját
adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési
feladatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont
osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus
számára az oktatási folyamat megszervezése során
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgyak
Főtárgy
Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy
Kreatìv gyermektánc(1–2 előképző évfolyamon ,1–2 alapfokú évfolyamon)
Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban
Tánctörténet
Limón–technika
Választható tantárgyak
Kreatìv gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon)
Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)
Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon)
Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon)
Improvizáció és kompozìció (9–10. továbbképző évfolyamon)

Óraterv
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Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

Előképző
1
2
1
1
1

1

1
3

2
3

1

1

Évfolyamok
Alapfok
3
4
5
6
3-4 3-4 3-4 3-4
1

Továbbképző
7
8
9
10
3-4 3-4
3
3

1

1-2 1-2

1
1

1

1

2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2 1-2

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6 4-6

Választható
tantárgy
Összesen:

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális
óraszámra, mìg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális
teljesìtéséhez szükséges időre utalnak
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti.
A tanszak kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is
bekapcsolódhat illetve azok központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet
A tanítási órák időtartama: 45 perc
A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakìtása és fejlesztése
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A táncstìlusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és
gyakorlati alkalmazása
A mozgásmemória fejlesztése és a stìlusérzék kialakìtása
Az improvizációs készség kialakìtása és fejlesztése
A szìnpad és a szìnpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakìtása és fejlesztése az életkori
sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése és tudatos értelmezése
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakìtása.
Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék kialakìtása és fejlesztése
A zenei ìzlésformálás
A tudatos és rendszeres munkára nevelés
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Nyitottságra és művészi alázatra nevelés
Folyamatos ismeretbővìtés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakìtása
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének
kialakìtása
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása
A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása
Társas kompetenciák
A csoport és a csoportnorma kialakìtása
A csoportos alkotásban való aktìv részvétel öröme
A szabálytudat kialakìtása
A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakìtása
A társak felé irányuló aktìv figyelem kialakìtása és fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés
A szocializációs normák kialakìtása, a viselkedéskultúra megalapozása
A környezet megóvásának igénye
Módszerkompetenciák
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakìtása és képességének fejlesztése
A testtudat kialakìtása
A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének
kialakìtása
Az ok–okozati összefüggések megértése
A kreatìv alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakìtása
A tehetséggondozás és pályaorientáció
Az alkalmazott tudás kialakìtása, a képzés során elsajátìtott ismeretek
alkalmazása más táncstìlusokban és élethelyzetekben
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára
jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára
jelentkezett
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a
vizsgát szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és
elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja
jóvá

Vizsgatantárgyak
Művészeti alapvizsga
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Jazz–technika
Limón–technika
Művészeti záróvizsga
Jazz–technika
Tánctörténet
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga
letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen –
egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból
kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és
záróvizsgán figyelembe kell venni
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve
vizsgatantárgyból kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesìtette.
II. Fejezet
BERCZIK–TECHNIKA
A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában
végrehajtott és az esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai
alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában
foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és
személyiségformáló ereje a pozitìv érzelmek felkeltésével kreativitásra,
alkotásra, logikus gondolkodásra nevel
Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosìt és
fokozott plaszticitáshoz vezet, egyben elősegìti a formaérzék és formalátás
kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a
mozgással való kapcsolatukról
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való
alkalmazkodás külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakìtás és a rekreáció
módszere is. A képzés által olyan előkészìtést kap a test, amelyre később
bármely más tánctechnika is ráépìthető
4. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA
Előképző 1-2.
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Tananyag
1. Járások
Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás
közbeni
helyes
testtartás elsajátítására, egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására
és a térérzék fejlesztésére szolgálnak
Járásformák
- alapjárás
- lefeszített lábfővel (spiccen)
- sarkon
- külső élen belső élen
- csúszó járás
- törzshajlítással - bokafogással
- kis térdhajlításban (demi pliében)
- guggolásban (grand pliében)
2. Futások
Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelegítő hatásúak.
futásformák
- alapfutás
- előre nyújtott lábbal, 90"-ban fordított lábhelyzetben
- magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)
- sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben)
3. Szökdelések
Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás
megtartása a pillanatnyi levegőbe emelkedés alatt szökdelés-formák
- páros lábon - tramplin ugrás (egyhelyben, haladásban)
- egy lábon (nyújtva, hajlítva)
- galoppszökdelés
- terpeszben (nyitva-zárva-haránt)
4. Nyakgyakorlatok
Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített
végrehajtása. Nagy szerepük van a jó testtartás kialakításában.
- nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra)
- fejfordítás, (jobbra, balra)
- fejkörzés (fél, egész)
5. Vállgyakorlatok
Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása
a helyes testtartás érdekében.
- vállhúzás (előre, hátra, föl, le)
- vállejtés (föl, le)
- vállkörzés (előre, hátra, fól, le)
6. Törzsgyakorlatok
Célja a has-, és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság
kidolgozása, az izmok nyújtása valamennyi irányban.
törzsgyakorlatok állásban
- törzshajlítás (előre, hátra, oldalt)
- törzsdöntés (előre, hátra, oldalt)
- törzsfordítás (jobbra, balra)
- törzskörzés (jobbra, balra)
- törzskörzés hajlással (jobbra, balra)
törzsgyakorlatok rúdnál
- törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
- törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpeszben)
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- törzshajlítás rúdra (bal, jobb)
- hajlás hátra, rúddal szemben
- hajlás hátra, rúdnak háttal
törzsgyakorlatok ülésben, fekvésben
- törzshajlítás törökülésben
- hanyatt fekvésből törzshajlítás előre
- hanyatt fekvésben lábemelések (egy láb, páros, terpesz)
- hason fekvésben törzshajlítás kéztámasszal
- hason fekvésben mellkasemelés
- hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz)
- bölcső
- nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra)
- hanyatt fekvésben mellkasemelés
- hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkasemeléssel is!)
- híd
7. Lábfejgyakorlatok
Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának
kidolgozása.
állások
- alapállások (parallel, 45°, 90°, 180°)
- harántterpeszállás
- kilépő állás (előre, hátra, oldalt)
- lépő állás (előre, oldalt, hátra)
- támadó állás (előre, oldalt, hátra)
- védő állás (előre, oldalt, hátra)
- hajlított állás - demi plié (zárt- és nyitott térdekkel)
- guggoló állás - grand plié (zárt- és nyitott térdekkel)
Lábfő-helyzetek
- lefeszített lábfő (spicc)
- visszaszorított lábujjak
- visszaszorított lábfő (pipa)
- lefeszített lábujjak ("macskakarom"), gördülés
8. Lábgyakorlatok
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az ízületek (boka, térd,
és csípőízületek) mozgékonyságának fejlesztése.
lábgyakorlatok állásban
- lábemelés
- láblendítés
- láblengetés
- térdhajlítás
- térdnyújtás
- térdrugózás
- lábfordítás
- lábkörzés
lábgyakorlatok fekvésben
- hanyattfekvésben 90°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
- hanyattfekvésben 45°-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés)
- hanyattfekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (egy láb,
páros láb)
- hason fekvésben csípőfordítással lábemelés ellentétes kézhez (csak egy
láb!)
9. Kargyakorlatok
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Célja a vállízület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának
megerősítése. A felkar és a kézfő tudatos és egymástól, valamint más
testrészek munkájától független mozgatások beidegzése, a későbbi jó és
plasztikus kartartások érdekében.
kartartások
- mélytartás
- mellső középtartás
- oldalsó középtartás
- magas-tartás
- mellső rézsútos mélytartás
- mellső rézsútos magas-tartás
- hátsó rézsútos mélytartás
- oldalsó rézsútos mélytartás
- oldalsó rézsútos magas-tartás
- hajlított tartások: csípőn, combtőn, mellhez, tarkóra
- keresztezett tartások: mell előtt, test előtt, test mögött
gyakorlatok
- karemelés és leengedés
- karvezetés
- karlendítés
- karlengetés
- karhajlítás, karnyújtás
- karfordítás
- karforgatás
- karkörzés
10. Tágító gyakorlatok
Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180°-ra kifordított lábhelyzet és a
magas lábemelések érdekében.
támaszhelyzetek, ülések
- törökülés
- nyújtott ülés
- nyújtott terpeszülés
- hajlított ülés
- hajlított nyitott ülés (béka)
- zsugorülés
- hajlított terpeszülés
- lebegő ülés
- gátülés
- sarkon ülés
- hajlított oldalülés
fekvések
- hason fekvés
- hanyatt fekvés
- oldalfekvés
tágító gyakorlatok ülésben
- törzshajlítgatás gátülésben
- törzsdöntés nyújtott terpeszülésben
- törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben
- hason fekvésben "béka"
- spárga (haránt, oldalt)
tágító gyakorlatok rúdnál
- I. pozícióban croisé előre, ráhajlással
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- I. pozícióban 1/4 elfordulásokkal oldal hajlással
- I. pozícióban croisé, hátrahajlással
- I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással
- I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással
- I. pozícióban tendu-a keresztül hátracsúsztatás spárgába
páros gyakorlatok
- páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással
- hanyatt fekvésből hajlás hátra, bokafogással
- törzshajlítás hátra, csípőfogással
- törzshajlítás előre, hát nyomkodással
- törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással
11. Légzőgyakorlatok
Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékos
légzés technikák elsajátítása. A légző gyakorlatok, járás gyakorlatok, ki- és
belélegzéssel, kar gyakorlatokkal kombinálva.
gyakorlatok
- alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül)
- gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban
- hanyatt fekvésben hasi légzés
- törökülésben bordalégzés
12. Egyensúly-gyakorlatok
gyakorlatok
- járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és
kartartásokkal
- járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal
- hely- és helyzetváltoztatások bizonytagian egyensúlyi helyzetekben
- szoborjáték
13. Ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok
Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások,
reakciógyakorlatok segítik elő a zenekíséretre való koncentrálást.
14. Klasszikus balett lábpozíciói
Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett
lábpozícióit.
- I. pozíció 180°
- II. pozíció 180°
- III. pozíció
- IV. pozíció
- V. pozíció
Követelmény
A tanuló ismerje:
- az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát,
- az izomfejlesztő, ízületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő
technikákat, gyakorlatokat.
Legyen képes:
- tudatos izommunkára, izomtevékenységre,
- a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.
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ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS
Alapfok
1.

Tananyag
1. A mozgás esztétikai törvényszerűségei
Tér
- a mozdulat iránya
- a magasság és mélység fokai
- hajlítások szögei
Idő
- metrum
- ritmus
- tempó
Erő
- a feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott,
rögzítő stb.
- a lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb.
- ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb.
2. A
3. A
4. A
-

természetes testtartás
alapállás
pihenj állás
törzs szakaszai
nyaki szakasz
háti szakasz
központi szakasz
keresztcsonti szakasz
törzs helyzete ülésben
tartott helyzet
lazított helyzet

5. A légzés
- hasi légzés
- bordalégzés
6. Lábgyakorlatok
Lábgyakorlatok, súlytalanított helyzetben
- "macskakarom" lábfejgyakorlat
- "macskakarom" gyakorlat lábfejkörzéssel
- "macskakarom " egy lábemelés
- hason fekvésben lábfő kifordítás
lábgyakorlatok áldó helyzetben rúd mellett
- gördülés
- gördülés egy lábra, ruganyozva
- lábfejkifordítások
- "macskakarom" gyakorlat állásban, elől-hátul lábemeléssel
- mélyguggolás
- fél guggolás és gördülés kombinációja
- mélyguggolás csípőlazítással
- fordulattal keresztező mélyguggolás
- csípőgyakorlat, lábemelés fogás segítségével
- láblendítés előre, támadóállásból
- láblendítés hátra, támadóállásból
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7.Nyakgyakorlatok
- nyakhajlítás
- nyakfordítás és hajlítás kötése
- nyakkörzés fejfordítással
- függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra
8. Törzsgyakorlatok
- L, IL, III. fokú egyenes törzsdöntéssel
- L, II. fokú egyenes "Z" ülésben
- "Z" ülésben íves tartás előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
- íves tartás előre-hátra
- dőlés hátra
- dőlés és íves tartás kötése hátra
- ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre
- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
- lábemelések oldalfekvésben
- hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással
- oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással
- törzsdöntés és hajlás, kéztámasz változatokkal
- lazítás oldalhajlásban.
9. Hasizom gyakorlatok
- keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása
- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
- központemelés és mélyítés, hason fekvésben
- ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal
- hanyattfekvésben hullám, karemeléssel.
10. Kargyakorlatok
- egyenes és íves tartás
- rögzített tenyérrel, könyökfordítás
- könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel
- derékszögű kartartások
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
1. Improvizáció
- vezessük rá a növendéket arra, hogy legyen képes teste önálló
"gondolatait", érzéseit a külső szemlélő által észlelhető módon is kifejezni
- próbálja meg az addig tanult motívumok, gyakorlatok, stb. alapján
saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene
által benne keltett és számára fontos gondolatokat táncban kifejezni.
2. Etűdkészítés
- az improvizáció lassú bevezetése és "begyakorlása" után a tanulók
próbálkozzanak meg az etűdkészítéssel
- számolásra szólóban, párban készített egyszerű "etűdök" készítése a tanult
módon
- rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban,
majd párban
- csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,
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- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.
Legyen képes:
- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására,
- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.
Alapfok 2.
Tananyag
1. Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett
- gördülés
- gördülés
egy lábra
- gördülés
lábfejemeléss
el
- "macskakarom" gyakorlat elöl-hátul lábemeléssel kifelé fordítással
(nehezített változat)
- mélyguggolás
- mélyguggolás és gördülés
- kombinációja gördülés és
átgördülés - rúd mellett
- lábemelések hajlítási szögei és
magassági fokai támadóállásból
2. Törzsgyakorlatok
fekvésben
- törzsdöntés és íves tartás kötése előre
- törzsdöntés és íves tartás kötése oldalra
- oldaldőlés és hajlás kombinációja térden
- lazítás oldalhajlásban
- törzshullám
- oldalfekvésben, oldal törzshullám
- láblendítés oldalfekvésben
- váll-lazítás és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással
rúd mellett
- felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre
- előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal
- előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás
- törzsdőlés és hajlás oldalra
- oldalív és oldaldöntés, rúd mellett
3. Hasizom gyakorlatok
- ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben
- ellentétes törzsív, kéz-, lábtámasszal
- hanyatt fekvésben törzshullám, karforgatással
- hanyatt fekvésben törzshullám, karemeléssel
- hasizom gyakorlat lábtartás változatokkal
- ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés
4. Kargyakorlatok
- derékszögű kartartások, testsúly áthelyezéssel
- malomkörzés, lábcserével
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- malomkörzés, támadóállással
- ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás
- ellenálló erővel végzett karhajlítás, ülőhelyzet változatokkal
5. Kombinált gyakorlatok
- csípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett
- keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett
- törzshullám és lábemelés kombinációi
- hát - has - oldalív kombinációk láb alátámasztással
- döntés és dőlés kombinációi
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,
- a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.
Legyen képes:
- a tanult mozgásformák önálló tudatos, plasztikus végrehajtására,
- a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,
- a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.
JAZZ-TECHNIKA
Alapfok
3-4.
Tananyag
1. Jazz-tréning
- izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva
("bólogatós" néven ismert tréning) - ütemszámokkal megadva.
2. Kombináció - etűd
- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
- önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban
- a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása
Az izolációs gyakorlatok célja, a törzs izomzatának és ízületeinek
egyenletes, felülről történő megmozgatása, bemelegítése. A mozdulatok precíz
és hatékony kivitelezése érdekében minden héten új részletek kerülnek
megtanításra a már meglévő folytatásaként.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát,
- a kontrakció és release tudatos használatát,
- a technika stílusát, előadásmódját.
Legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan
bemutatni, a technikasajátosságainak megfelelő, önálló és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák előadására.
Alapfok 5-6. év
Tananyag
1. Jazz-tréning
- plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning)
ütemszámokkal megadva
2. Jazz - tréning
Giordano - tréning ütemszámokkal megadva
1. Homorítás és kontrakció fekvésben
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2. Semleges lüktetés fekvésben
3. Nyújtás fekvésben
4. Kontrakció irányokba
5: Ív fekvésben
6. Lábat föl és kifelé
7. II. pozíciós nyújtás
3. Kombináció-etűd
- minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával
- önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban,
- a 3-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika mozgásanyagát,
- a kontrakció és release tudatos használatát,
- a technika stílusát, előadásmódját.
Legyen képes:
- a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan
bemutatni, a technika sajátosságainak megfelelő, önálló
és
csoportos
etűdök,
kombinációk, koreográfiák előadására.
GRAHAM-TECHNIKA
Továbbképző 7.
Tananyag
Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, s azt a többitől
megkülönböztető mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítása.
1. Talajgyakorlatok
- "bounces" - a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő
rugózó gerincmozgások
- "breathing" - a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába
- "spirals" - a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely
előkészíti
a
talajról fölemelkedés, s oda
visszaereszkedés
technikáját olyan izommunkával,mely
a gravitációt
"könnyen kezelhetővé" teszi
- "contraction-release" - a testközpont, mint minden mozgás
kiindulópontja: az ehhez szükséges beidegzések gyakorlása
2. Álló középgyakorlatok
- "brushes" - a lábfő, boka és térd bemelegítésére szolgáló gyakorlatsorral
- "plié" - az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítésére szolgáló
sorozatok
- plié-contraction-release - ezeket kezdettől a központtal való
indítás rendszerébe beépítve
- a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok
kombinációinak formájában
3. Diagonális - haladó gyakorlatok
- „walks” – a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok
- "triplets"- ritmizált lépésgyakorlatok, hármaslépések
- ugrások helyben, páros lábbal
- "skip" - ugrások egyik lábról a másikra, haladva
Megjegyzés: a Graham-technika mozgáskombinációi
többnyire
diagonális
irányokba haladnak. Ez egyben a tér
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egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet: az energiák tudatos
"terelésére", de azt a gyakori célt is szolgálja, hogy a
mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely jusson.
Követelmény
Az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal
gazdagíthatók, a tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy
lehet alkalmazni
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- speciális gerinchasználatát,
- a kontrakció release használatát,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Továbbképző 8.
Tananyag
1. Talajgyakorlatok
- az addig tanultak ismétlése
- "spirál IV. pozícióban", "fold" - a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a
testközpont- indítású "contraction-release" és a spirális mozgások
ötvözése,
- föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával
2. Álló középgyakorlatok
- "weight shift", "suspension" - a testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó
gyakorlatok:
(a növendék itt a gravitáció felhasználásával és leküzdésével,
valamint a lendület felhasználásával és fékezésével ismerkedik)
3. Diagonális-haladó gyakorlatok
- lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok
kimozdítása különböző terekbe az alapugrásokat szintén különböző
terekben, eltérő ritmikával végeztetjük
- a "contraction-release", valamint a "spiral" elemeinek alkalmazása az
ugrások közben Megjegyzés: a tanult elemekből gyakorlatokból az év végére
egy gyakorlatsor, füzér állítható össze, amely koreografikusabb formában
szemlélteti az ' elvégzett 2 év anyagát, és a tanulók egyéni képességeit is.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- speciális gerinchasználatát,
- a kontrakció release használatát,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Legyen képes:
- a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
- a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- a Graham-technika spciális gerinchasználatának tudatossága
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- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása
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LIMÓN-TECHNIKA
Továbbképző 9.
Tananyag
1. Talajgyakorlatok
fekvő helyzetben végzett gyakorlatok
a gerinc izolált mozgásának alapjai
fej, kar és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása
ülő helyzetben végzett gyakorlatok
- láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása, fejlesztése
(támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra)
- fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még
az adott testrész súlytalanításával
- a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések
által, először előre, majd a 2. félévben oldal irányban is
- gravitáció használata kisebb zuhanások által (fej, kar, láb)
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika alapelemeit, gyakorlatait,
- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét,
- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes:
- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére,
- azok kombinálására,
- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével
egy koreográfia meggyőző előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált bemutatása
- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód
- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése
Továbbképző10.
Tananyag
1. Álló középgyakorlatok
- alap láb pozíciók elsajátítása
- középgyakorlatok (utalva a
Graham
és
klasszikus
balett technikákra
parallel, természetes és en dehors
első, második, negyedik pozíciók)
- rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók
elsajátításai által
- a gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként
megállítva
és visszagördítve
(visszaépítve a
kiinduló
helyzetig,
így
egyre
mélyebb
helyzeteken keresztül jutva el a
maximális pontig
- oppozíció megértetése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző
pozícióin keresztül
- "suspension" elsajátítása, gyakorlása nyújtások által (először csak törzs
nyújtás)
- lábfő, boka, térd és csípőízület bemelegítését szolgáló gyakorlatok,
tudatosítva és kiemelve az ízületek használati módjának eltérő voltát, de
az eddig tanult technikákra építve
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- kisebb zuhanások elsajátítása már álló helyzetben a különböző pozíciókat
és a "pliét" használva (utalva az ízületek másfajta használatára)
2. Diagonális-haladó gyakorlatok
- a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a
testközpont (medence) folyamatos mozgására való figyelemfelhívás és
gyakoroltatás
- kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika alapelemeit, gyakorlatait,
- jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét,
- a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes:
- a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére,
- azok kombinálására,
- a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével
egy koreográfia meggyőző előadására.
Minimumkövetelmények:
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált bemutatása
- a Limón-technika stílusának megfelelő előadásmód
- a technika dinamikai, érzelmi változásainak kifejezése

KONTAKT-TECHNIKA
Továbbképző 7.
Tananyag
- alap mozgási ismeretek elsajátítása
- saját ösztönös mozgások megismerése
- mozgás szótár megismerése és bővítése
- technikai elemek gyakorlása
- partnermunka megismerése
- társ súlyának megismerése
- bizalom kiépítése a társsal szemben vezetett improvizációs gyakorlatok
- a testközelség fizikai megismerése
1. Alaptechnika
egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok földön, középhelyzetekben,
állásban
- kapcsolat a földdel, saját súly átadása
- gurulások egyszerű formái
- támaszok és mozgások támaszban
- dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel
- alap pozíciók a társnak felület adásra
- földön társnak a testsúly egy részének átadása (fekvő, térdelő, álló
pozíciókban)
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
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Legyen képes:
- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra,
- a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.
Továbbképző 8.
Tananyag
1. Test tudatossági gyakorlatok
partner grafika
- alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel
- az érintés minőségei
- nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultság állapotának
megteremtésére
2. Improvizáció
vezetett formában, kötött feladattal, párokban
- fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel
- társ sétába vezetése érintéssel és irányváltások előidézése
- csukott szemes egyszerű társkövetéses gyakorlatok
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat
- a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra
való hajlam
- harmónia a társsal és a tanuló saját mozdulataival
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika tanult mozgásanyagát,
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
Legyen képes:
- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra,
- a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
- a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.
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MODERN JAZZ-TECHNIKA
Továbbképző 9.

Tananyag
1. Bázis gyakorlatok
- paralelle - en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre)
- fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és
térdízület (plie- vel) bemelegítését szolgáló gyakorlat
- relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csípő széles és en
dehors első pozíciókban. (Mindkét oldalra 4x)
- ugyanez en dehors second pozícióban
- boka, térd és csípő izületek melegítése
- demi plié, grand plié (en dehors 1. és 2. pozíciókban), paralelle
második pozícióban, mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes
irányban. Végén egy grand plié és egy relevé.
- tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4
tendu, utána IV. pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de
brasval, abból egyenes háttal törzsdöntés előre paralelle második
pozícióba, onnan feljön en de hors, második pozícióba vált, plié és
tendu-val zár az első (en de bors) pozíció
- paralelle,
csípő
széles
pozícióban
előre
legördülés
és
hátnyújtásig
előre
sétálás vállszélességű karpozícióban. Ebben a
pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak nyújtása).
- A kontrakció 4 fázisban: lágyéki, hasi, mellkasi, fej és nyakhajlítással,
majd a release ugyanebben a sorrendben visszafelé A gyakorlatot lehet
relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy a relevé a kezdő mozdulat.
- battement
jeté
gyakorlat:
mindhárom
irányban,
en
dehors
pozíciókban kettő nyújtott lábbal, kettő plié-vel mindegyik irányban. Ezt
követően passé balance
- beiktatható tetszés szerinti nyújtó gyakorlat
- fej izoláció plié-vel, port de bras-val, twist gyakorlattal kombinálva.
Ezt követően súlypont áthelyezős haladás par terre gyakorlat.
- rond de jambe par terre és an l'air gyakorlat: a gyakorlatot en
dehors és paralelle pozíciókban is végeztethető. A gyakorlat végén
developpe minden irányba.
- váll izoláció gyakorlat: az év első felében csak páros vállkörzések előre,
hátra. Az év második felében ugyanaz tombe- vel mindhárom
irányban
plié-vel.
Közben
paralelle csípőszéles pozíciókban
törzsdöntések és demi plie.
- frappé: első félévben paralelle zárt pozícióban mindhárom irányban,
koordinációs port de bras gyakorlattal egybekötve, sasszéval. A frappék
után csípőizoláció: előre, hátra, jobbra, balra csípőszéles paralelle
pozícióban és demi pliében.
- mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve
- adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval grand
battement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,
- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Legyen képes:
- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,
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-

a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra,
a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére.
az adott évfolyam tananyagának ismerete
a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód
a zene és tánc összhangjának megteremtése
Továbbképző 10.

Tananyag
1. Középgyakorlatok
- rond de jambe par terre halaldva 4x en dehors, 4x en dedans.
- tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át
preparálva, rotációval:
először negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, ill. két
tour-ral
- chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében
jobbrabalra.
- előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással.
(haladás, testsúlyáthelyezés, irányváltoztatás gyakorlatok).
- paralelle pozícióban - haladva - developpék minden irányban, ezt
követően ugyanez grand battement jeté-vel.
2. Kis allegrók
- sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva
- egylábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan)
- paralelle és en dehors assemblék és sissonne formák kombinációi
3. Diagonálban haladó gyakorlatok
- a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket
és kiegészül földhasználattal
- az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával
és a metodika tudatos használatával rövid tánckombinációkat készít a
tanár. Ajánlott az 1. évben kéthetente váltani a kombinációkat.
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,
- A technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Legyen képes:
- a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,
- a technika sajátosságainak megfelelő, önálló és csoportos előadásra,
- a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére.
- az adott évfolyam tananyagának ismerete
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága
- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód
- a zene és tánc összhangjának megteremtése
IMPROVIZÁCIÓ
Továbbképző 7-8.
Tananyag
1. Forma és tér
Forma (a testrészek viszonyai, mozgása)
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statikus pozíciók
- egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított
testrészekkel (nem csak végtagokkal) létrehozott "szobrok"
- két (vagy több) táncos statikus pozícióinak összerakása
(szoborcsoportok) síkban, térben
- párhuzamosság-keresztezés, szimmetria-aszimmetria, függőleges
szintkülönbségek, síkeltolás, síkelfordítás, szokatlan támaszhelyzetek
használata
Feladatok
- improvizáció megállítása, megfigyelve a létrejövő elemek viszonyait
- improvizáció megállítása úgy, hogy "értelmes" kompozíció jöjjön létre
mozgások
- helyzetváltoztatás - helyváltoztatás
- egyes testrészek mozgatása - bábozás, lábszínház, hastánc
- több testrész mozgatása
- vezetés - fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett
testtájjal, kívülről, belülről
- mozgás - nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel
Feladatok
- tánc a fentiek közül egyfajta rendszerben
- tánc egyedül két rendszerben váltakozva partnerrel egyszerre vagy
ellentétesen
- két csoport mozog felváltva pl. nyújtott illetve íves testrészekkel
- három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3.
helyváltoztatás
- a váltást kiválthatja külső hatás: zenei váltás, egyezményes
jel, vagy a partner karakterváltása
Tér (a test és a környezet)
Szubjektív tér (mindig a medence helyzetéhez viszonyítva)
- haladás - előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, fel (a fej irányában), le (a
láb irányában), rézsút, kombinációkban
- elfordulások a test tengelyei körül - tengely a testen belül (pl. tourok),
tengely a testen kívül (pl. chainé) Vízszintes tengely (forgások).
Függőleges tengely (gurulások).
Objektív tér (a medence helyzete a tér valamely eleméhez - díszlet, másik
táncosok- viszonyítva)
- statikus kompozíciók :dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtérháttér
Mozgás a térben:
- geometrikus terek - egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív,
hullámvonal, körív, nyolcas, hármas, szabad formák rajzolása a térben
- szociális terek - kör, lánc, kígyó, sor, pár, trió, négyes
- csoport mozgása a térben - a geometrikus és szociális tér kombinációja
Feladatok
- csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján, a fenti
formák térbeírása egyedül, csoportban
- a szubjektív és objektív tér fogalomrendszere alapján: térátlón való
előre, oldalazva, hátra, háttal előre haladás, stb
- csoport mozog a térben: pl. változatlan a csoport belső rendje;
változatlan a csoport külső alakja (Pl.: Arccal mindvégig a nézők
felé forduló tagokból álló, kört formáló csoport nagy köríven mozog a
színpadon.)
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- gesztikulálás nélkül, szavakkal a partner vagy csoport mozgásának
irányítása
- terv rajzolása, majd végrehajtása, a tér nevezetes pontjainak jelölése:
(ajtó, zongora...), a táncos pozíciója, (irány, magasság szint...), a haladás
mikéntje, (futás, ugrás, gurulás...). A nézők ellenőrzik a terv pontos
megvalósítását.
2. Idő
- mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek
- kitöltött és üres idő: mozgás és szünet
- relatív viszonyok: gyors-lassú, folyamatos-szaggatott, egyenletesváltozó sebességű, gyorsuló-lassuló, változó gyorsulású mozgások
- egyenletes, egyenetlen és rendszertelen lüktetésű mozgások
- az alaplüktetés (Tempó.)
- a hangsúly. (Szimmetrikus, aszimmetrikus ritmusok 4/4, 3/4, 2/4, 6/4,
5/4, 7/4, 9/4...)
- a periódus (Ütem, sor, strófa. Kis forma, nagy forma.)
- ritmus alkotás. Ritmus követés. Harmonizálás, kontraszt és különbözés.
- testrészek, egyének és csoportok ritmikai viszonyai
Feladatok
- mozgás a fenti lehetőségek egyike szerint
- stoppos játék
- ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal
- harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs
gyakorlatok
- a pár egyik tagja áll a másik mozog é:. fordítva az egyik csoport áll a
másik mozog és fordítva
- a pár egyik tagja lassan, a másik gyorsan mozog. Ugyanez
csoporttal. Ugyanez más ritmikai ellentétpárokkal.
- Cél a két fokozatú kontrasztok után a három, esetleg több fokozat
megkülönböztetése.
Továbbképző 9-10.
Tananyag
1. Dinamika
A test pozícióinak és mozgásainak négy különböző dinamikai lehetősége van:
vezetett
- mindkét antagonista izomcsoport aktív, működésük aránya dönti el a
mozgás irányát
lendített
- az adott mozdulatot létrehozó antagonista izomcsoportok egyike működik
csak
tartott
- az aktív izom erőkifejtés nem hoz létre mozgást (mozdulatlanságot
eredményez)
passzív
- külső erő (gravitáció, partner, másik testrész, gép) mozgatja a
testet illetve testrészt, vagy nem jön létre mozgás
Feladatok
- hasonlatok, képek eljátszása: méz, jég, vas, fa, víz, ólom, füst, rongybaba,
állatok
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- egymás jellemző dinamikájának megfigyelése és utánzása
- hangulatokhoz kapcsolódó mozgások (kopogó léptek, hebrencsül csapódó
lábak karok, fáradt-friss mozgások) megfigyelése és utánzása. A
megtapasztalt dinamika átvitele más semleges mozgásanyagra.
- partner mozgása közben dinamikájának utánzása
- dinamika meghatározása, majd a létrejövő ritmikai világ megfigyelése,
később az egyik összetevő megváltoztatása. Pl.: Vezetett mozgáshoz
könnyű a folyamatosságot társítani, nehezebb pl. a szaggatottságot.
Feladatok
- autogén tréningből kiinduló relaxáció
- passzív mozgások átélése
- önmegfigyelés tánc helyzetekben
- spontán reakciók kivárása és megfigyelése
- a légzés, figyelemmel kísérése tánchelyzetekben
- az érzékelés, elsősorban a mozgásérzékelés (kinesztézia) átélése,
megfigyelése
- a társ érzékelésének megfigyelése
- vakon vezetve mozgás
- bizalmi játékok - vakos, egymást emeljük, támasztjuk
2. Az improvizáció alapelemei: téma és variáció
Téma (zenei értelemben)
jellege:
- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat
- táncmozgás - valamely táncnyelv eleme vagy ilyenből származó vagy az
adott táncnyelv logikájából következő mozgás
- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség
erőterében születő új téma
alapegységei:
- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása,
- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások,
az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
- szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza,
líra, párbeszéd, kórus
- súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése
(a súlypont és gravitáció illetve súlypont és támasz viszonyának
figyelembevételével)
Variációs módszerek
- ismétlés - változatlan formában
- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes
szimmetria, fent-lent tükrözés. Jobb-bal megfordítás
- ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a
környezettel való összefüggésben (konstellációban) variálva
- kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció
(kicsinyítés) tömörítés, rövidítés, szintelmo;.dítás, függőleges tengely
elfordítása
- összerakás - az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése
egy mozdulattal, majd egy újabbal.(a, ab, abc, abcd...). Ugyanez ketten,
többen.
- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása
Improvizációs készségfejlesztő gyakorlatok:
- spontán és szándékolt mozgások egyöntetű utánzása
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- nagyon gyors feladatok - nincs idő a tudatos szelekcióra
- motívum témává emelése, kiválasztása spontán mozgássorozatból
- spontán játékszabályok felismerése, megtartása
Követelmény
- az improvizáció tananyagának ismerete
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása
- a kreativitás, improvizációs készség kibontakozása
- az improvizáció és kompozíció tudatos használata
A tanuló ismerje:
- a tanult technika gyakorlatait,
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és
sajátosságait.
Legyen képes:
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex
alkalmazására, kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.
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KOMPOZÍCIÓ
Továbbképző 9-10.
Tananyag
1. A tánckompozíció közege
- szereplők jellege, száma - karakter, fiú-lány arány, életkor, képzettség
- helyszín - a talaj, háttér, előtér, fények, a nézők elhelyezkedése
- akusztikus környezet - hanghatások, zene, a hangok megjelenésének helye
- a táncosok megjelenés - ruha, cipő, haj, festés
- időtartam
- mozgásanyag
- kompozíciós elvek, eljárások
- szüzsé, koncepció - az inspirációs bázis, a kívánt hatás
Feladatok pl. az alábbi szempontok szerint:
- a zene
- különleges
formájú tér a
- táncosok száma
- a koreográfus nem táncolhat saját
kompozíciójában - a nézők felül, körben,
stb. helyezkednek el
- a koreográfiának tartalmaznia kell bizonyos
motívumokat - egyetlen fényforrást lehet
használni
2. A tánckompozíció alapelemei: téma és variáció
Téma jellege:
- gesztus - hétköznapi jelentéssel, értelemmel (is) bíró mozdulat
- táncmozgás - valamely táncnyelv eleme, vagy ilyenből származó,
vagy az adott táncnyelv logikájából következő mozgás
- születő mozdulat, születő mozgás - az anatómia és a személyiség
erőterében születő új téma
alapegységei:
- időbeli felosztás - az egész test egy időegység alatt történő elmozdulása,
- térbeli felosztás - az egész test mozgását összetevő testrész mozgások,
az "értelmes" egységek (részleges értékű) nyelvi hasonlatokkal:
- szótag, szó, mondat, bekezdés, szöveg, illetve próza, ritmikus próza,
líra, párbeszéd, kórus
- súlyhelyzetek, "suspension" és átmeneti helyzetek megkülönböztetése
(a súlypont és gravitáció, illetve súlypont és támasz viszonyának
figyelembevételével)
variációs módszerek:
- ismétlés - változatlan formában.
- elcsúsztatás, tükrözés - síkszimmetria (egyszerű tükör), tengelyes
szimmetria, fent-lent tükrözés. Jobb-bal megfordítás.
- ismétlés - térben, időben, dinamikában, előadói magatartásban, a
környezettel való összefüggésben (konstellációban) variálva.
- kánon. megfordítás - rák. augmentáció (növesztés), diminúció
(kicsinyítés). tömörítés, rövidítés. szintelmozdítás, függőleges tengely
elfordítása.
- összerakás: az első (egy taktusnyi) mozdulat ismétlése, majd bővítése
egy mozdulattal, majd egy újabbal (a, ab, abc, abcd...).
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- egy mozgássor jobb és egy másik sor bal oldalának összerakása
Feladatok
- összerakós játék egyedül, többen
- az improvizációt megfigyeli a " koreográfus " 2-4 onnan kiemelt elemből
kompozíciót készít, a variációs eljárások egyikének felhasználásával.
Idegen témát, más eljárást nem alkalmazhat
- a " koreográfus " gesztikulálás, "előtáncolás" nélkül, csak szavakkal
irányítja egy táncos,
később
a
csoport
mozgását
(Szókincs,
terminológia, pontos belső kép, lényeglátásra nevelő gyakorlat.)
- "krokizás". 10 másodperces (8 ütemes kompozíciók készítése, 1. a
kiindulópont, 2. az odavezető út és 3. a véghelyzet pontos
megjelölésével)
- mozgás terv rajzolása, majd végrehajtása: a tér nevezetes
pontjainak jelölése (ajtó, zongora...), a táncos pozíciója (irány,
magasság szint...), a haladás mikéntje (futás, ugrás, gurulás...). A
nézők ellenőrzik a terv pontos megvalósítását
- rajz közérthető pálcika emberekkel (2-3, később 4-8 mozgásfázis
rögzítésére), a rajz alapján mozognak a táncosok
Követelmény
A tanuló ismerje:
- a tanult technika témaköreit, feladatait,
- a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának speciális lehetőségeit és
sajátosságait.
Legyen képes:
- a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
- kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
- az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára,
- önálló és csoport kompozíciók, koreográfiák készítésére.
TÁNCTÖRTÉNET
Továbbképző 7.
Tananyag
A köznapi és művészi mozgás
Tér, idő, erő kifejezés
A közhasznú és művészi tánc
A tánc és a társművészetek
A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
- a tánc és a vallások, ritmusok (őskor, ókor)
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,
barokk)
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
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Továbbképző 8.
Tananyag
A színpadi tánc története:
- a romantikus balettek (olasz, dán, francia)
- klasszikus balettek (oroszok)
Megújulás a 20. században
- balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház)
- modern tánc (amerikai, európai, magyar)
- folklórizmus (jazz, orosz, színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc)
Követelmény
- ismerje a tánc művészi és közhasznú formáit
- ismerje a társasági élet alkalmait
- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek
pályájának ismerete
- ismerje az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány lapművét, s ezek
elemzésén keresztül a táncirodalom különböző stílusait
4.4. A modern tánc tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Jazz-technika 35-40 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában,
önállóan mutatnak be.
Jazz-technika
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával
- fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön
gyakorlatokban,
- mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,
- törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,
- alulról indított testhullámok - body roll,
- fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd
törzsdöntésben,
- release - contraction használata, törzsfordításban,
- karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével.
Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning
- homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben,
- ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,
- törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben,
- törzsnyújtás, contraction terpeszülésben.
Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot.
3. A vizsga értékelése
Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- a bemutatott tananyag pontos ismerete,
- a gyakorlatok technikai biztonsága,
- a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása,
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- a kontrakció és a release tudatos használata.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint
választhatóan:
- Graham-technika, vagy
- Limón-technika, vagy
- Kontakt-technika, vagy
- Modern jazz-technika 35-40 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai,
- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),
- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor,
reneszánsz, barokk),
- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított
gyakorlatokból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában,
önállóan mutatnak be.
A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
Graham-technika
Talajon végzett gyakorlatok
- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások
alkalmazásával, különböző testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok
- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié,
contraction - release alkalmazásával.
Diagonális - haladó gyakorlatok
- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva.
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása.
Limón-technika
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben
- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések
különböző fázisainak összekötése folyamatos mozgással.
Talajgyakorlatok ülő helyzetben
- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók
használata a gerinc szakaszainak mozgásával összekötve, rugók,
gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.
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Álló középgyakorlatok
- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié relevével, lendülések, suspension és oppozició kiemelése.
Diagonális - haladó gyakorlatok:
- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik
lábra történő átugrások alkalmazásával.
Modern jazz-technika
Bázisgyakorlatok
- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk
mellkasból, plié, batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu
jeté,
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre,
en l’air, váll izoláció, frappé, adagio, grand battement jeté.
Középgyakorlatok
- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé,
grand battement jeté.
Kis allegrok
- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne.
Diagonálban haladó gyakorlatok
- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva.
Rövid kombináció a tanult anyagból.
Kontakt-technika
Alaptechnika
- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban
- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ
levitele a földre,
- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával.
Test tudatossági gyakorlatok
- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba.
Térben haladó gyakorlatok
- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával.
3. A vizsga értékelése
3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a tanult tananyag pontos bemutatása,
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.
Graham-technikában:
- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága,
- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.
Limón-technikában:
- harmonikus, koordinált bemutatás,
- a stílusnak megfelelő előadásmód,
- a technika dinamikai változásainak bemutatása.
Jazz-technikában:
- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,
- a zene és a tánc összhangjának megteremtése.
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Kontakt-technikában:
- gördülékeny, puha izomtónus,
- helyes földhasználat, a partnerrel való felelős együttműködés.
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SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI ÁG
I. Fejezet
AZ
ALAPFOKÚ
SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI
OKTATÁS
CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó szìnházi–bábszìnházi nevelés –
figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes
szìnházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosìt a szìnművészet–
bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik
gyarapìtására, művészeti kifejező készségeik kialakìtására és fejlesztésére, a
művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve
felkészìt a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.
A képzés lehetővé teszi mindkét területen
– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését
– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik
felismerésére és azok szìnházi (bábszìnházi) munka során történő alkalmazására
– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását
– Az élet más területein elsajátìtott tanulói ismeretek, készségek, attitűdök
szìnjátékban (bábjátékban) való alkalmazását
– Drámával és szìnházzal (bábszìnházzal) kapcsolatos tanulói aktìv szókincs
bővìtését
– Szìnházi (bábszìnházi) előadások egyéni vagy csoportos készìtését, illetve
mások által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését
A színművészet területén különösen
– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt
– Az alapvető dramatikus technikák és a szìnházi konvenciók megismerését,
alkalmazását differenciált feladatokban
– A szìnházi–drámai formával való kìsérletezést, a szìnpadi megjelenìtés
jellemzőinek megismerését
– A szìnjáték kulturális hagyományainak megismerését
– A szìnjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását
A bábművészet területén különösen
– Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt;
– Az alapvető bábszìnpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált
feladatokban;
– A bábjátékos technikákkal való kìsérletezést, továbbá a bábszìnházi
megjelenìtés jellemzőinek megismerését
– A bábos és maszkos játékok kulturális tradìcióinak megismerését;
– Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Színjáték tanszak
Főtárgy: dráma és szìnjáték
Kötelezően választható tantárgyak:
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beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
szìnházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tanárgyak: a szìnjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya
Bábjáték tanszak
Főtárgy: bábjáték
Kötelezően választható tantárgyak:
bábkészìtés (1. alapfokú évfolyamtól)
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
szìnházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tantárgyak: a bábjáték és szìnjáték tanszak bármelyik tantárgya
Óraterv
Színjáték tanszak
Tantárgy

Főtárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

Évfolyamok
Előképző Alapfok
1
2
1
2
2
2
3
3

3
3

4
3

5
3

6
3

Továbbképző
7
8
9
3
3
3

10
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

10
3

Választható
tantárgy
Összesen:

Óraterv
Bábjáték tanszak
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző Alapfok
1
2
1
2
2
2
3
3

Főtárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
2

2

3
3

4
3

5
3

6
3

Továbbképző
7
8
9
3
3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Választható
tantárgy
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Összesen:

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális
óraszámra, mìg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális
teljesìtéséhez szükséges időre utalnak.
A tanszak kötelezően előìrt tantárgyainak és azok óraszámainak a
figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak, valamint más művészeti ág
képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanìtási
óráin részt vehet.
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosìtja, akkor az
ezen felül tanìtott választható tárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja.
A dráma és szìnjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is
lehet, ha a beszéd és vers, valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan
heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja az iskola.
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A tanítási órák időtartama: 45 perc
A SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a színművészet területén
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges
Szakmai kompetenciák
Szìnházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása
Drámai/szìnházi konvenciók alkalmazása
Meghatározó történeti és kortárs szìnházi stìlusok felismerése
A szìnházi műfajok felismerése
A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a szìnészi
alkotómunka fázisainak, főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása
Drámai szövegek értő – szìnészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása
Különböző szìnészi technikák megismerése és alkalmazása
Szìnházi improvizáció
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel
Előadásban (játékban) szerepek megformálása
A rendezői instrukciók mentén végzett munka
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a
szerepalkotás során
Szìnházi előadások elemzése, értékelése
Személyes kompetenciák
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Empatikus készség
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás
Figyelem összpontosìtás
Helyzetfelismerés
Kritikus gondolkodás
Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges
Szakmai kompetenciák
Bábszìnházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása
Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása
A főbb báb– és szìnpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradìcióinak megismerése
A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása
A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének
megismerése, alkalmazása
A rögzìtett előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése,
alkalmazási lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstìlusok felismerése
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása
A bábszìnház működési struktúrájának megismerése
A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel
A partnerekkel való alkotó együttműködés
A szìnpadi szituációnak megfelelő improvizáció
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása
Egy–egy bábtechnika és szìnpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése
Egy–egy téma bábtechnikai és szìnpadtechnikai lehetőségeinek felismerése,
alkalmazása
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának
indokolása, megvalósìtása (tanári segìtséggel)
Tanári/rendezői instrukciók fogadása
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása
Különféle szerepek megformálása
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése
Személyes kompetenciák
Kézügyesség
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák
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Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Empatikus készség
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Problémamegoldás
Figyelem összpontosìtás
Helyzetfelismerés
Kritikus gondolkodás
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. A
művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát
szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbìrálható
legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és záróvizsga
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.
Vizsgatantárgyak
Színjáték tanszak
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
dráma és szìnjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
szìnházismeret
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
dráma és szìnjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
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beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
szìnházismeret
Bábjáték tanszak
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
bábjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
bábkészìtés
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
szìnházismeret
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
bábjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
bábkészìtés
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
szìnházismeret
Szìnjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül
vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény
pedagógiai programja szerint biztosìt, valamint amely esetében a tanuló a
tantárgy tanìtásának utolsó évfolyamán az előìrt tantárgyi követelményeknek
eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos
művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhìvásban
meghatározott helyezést, teljesìtményt, szintet eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a szìnművészeti és bábművészeti ág valamelyik
tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc, zene és ének, szìnházismeret
tantárgyakból
megszerzett
művészeti
alapvizsga
vagy
záróvizsga–
bizonyìtvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A
tanuló
teljesìtményét
a
művészeti
alapvizsgán
és
záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni.
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a
tantárgy osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az
átlagszámìtás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső
osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott
osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti, alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette.
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen
vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból
kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesìtette.
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5. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
DRÁMAJÁTÉK
Előképző 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- Egyszerű bábok készítése, módja,
- Képes legyen tempótartásra,
használata
futásokra irányváltoztatással
Népi játékok
- népi kiszámolók
- Ismerjen 10 versenyjátékot
- versenyjátékok
- Képes legyen 10 népi kiszámoló
- egyszerű mozgáselemeket is
elmondására és fogócskák eljátszására
tartalmazó körjátékok, népi játékok
- Ismerjen egyszerű mozgáselemeket is
- énekes, táncos játékok
- tartalmazó körjátékot és népi játékot
Hangképzés, ritmika
- egyenletes lüktetés érzékeltetése
- Ritmus fogalmának és ritmusok
- szöveges és mozgásos ritmusjátékok ismerete
Tempótartás
- Alapvető emberi, állati, növényi,
- ritmushangszerekkel történő irányítás különböző tárgyakhoz és jelenségekhez
köthető mozgássémák
- Ritmus fogalmának és ritmusok
ismerete
Érzékszervek funkciójának ismerete
Drámajáték alapok
- Tudja a tapasztalatait szóban közölni - Alapvető emberi, állati, növényi,
- Legyen képes az érzékszervek által
különböző tárgyakhoz és jelenségekhez
keltett érzetek szóbeli
köthető mozgássémák
megfogalmazására
- Csoportos szerepjátékokban való
- Tudjon tájékozódni hangok
improvizáció és részvétel, annak
segítségével, tapintással, szaglással
élménye
- Tudjon mozgást és helyzetet utánozni -A cselekvés és a mesélés kritériumai
- Versek és mesék szövegét kísérje
(időrend, kezdet, vég, szereplők)
mimetikus mozgással
-A főhős és a szereplők közti különbség
Fogalomkörök
Képes legyen különböző színek, formák, - Kezdet és vég fogalma
illatok ízek felismerésére,
csoportosítására, megkülönböztetésére
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Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Technika
Felidézett érzelmek verbális és
mozgásos kifejezése
- vegyen részt kapcsolatteremtő és
bizalomjátékokban
Népi játékok
- versenyjátékok
- tudjon 10 csapatjátékot,
versenyjátékot, ügyességi játékot
- tudjon 10 gyermekversenyt,
mondókát ritmus – és mozgásváltással
végezni
Hangképzés, ritmika
Az érzelemkifejező mozgásos
- tudjon ritmikus, mozgással és
improvizációs képesség fejlődése
szöveggel összekapcsolt számolós
gyakorlatokat
Drámajáték alapok
- Az érzelmek kifejezésének verbális és - képzettársítással felidézett emlékek
non-verbális jellemzői
érzelmi jellegű megközelítése
- megfigyelőképesség, dramatikus
- Tanult mozgáselemek, csoportos
érzékenység, manuális ügyesség
mozgásformák kreatív összekapcsolása
fejlődése
- részvétel egy verses mese dramatikus
- társaikkal való együttműködés
feldolgozásában
- kreatív képességek kibontakoztatása
Fogalomkörök
- Tér és annak használata, helyszín
- a helyszín fogalmának alkalmazása,
fogalma
jelentőségének felismerése
Egyszerű mozgáselemek
összekapcsolása
- lazító és feszítő gyakorlatok

Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

-

-

Követelmény

Technika
megfigyelés, önmegfigyelés
- tudja a figyelem-összpontosítását
verbális megnyilvánulás tisztasága
tudatosan irányítani
Dramatizáló képesség
- Tudjon megfigyelni, utánozni
- tudjon kapcsolatot teremteni
szemkontaktussal, érintéssel,
kézfogással, hanggal.
Hangképzés, ritmika
tiszta és érthető beszéd szabályai
- ismerjen 5 szólánc-játékot
- Ismerjen 5 érzékszervekkel
kapcsolatos játékot
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Drámajáték alapok
- önálló verbális megnyilvánulás
- tudjon kiscsoportos és páros
- pontos és kifejező szerepjáték
szituációkat és mozgásosan és
szövegesen megjeleníteni
Fogalomkörök
- figyelem és összpontosítás
alapszabályai
Dramatizálás
- a kifejező szerepjáték szabályai
- tudjon verset, mesét, verses mesét
- a szereplők jellemzését segítő
elemezni
technikák (testtartás, beszédstílus,
- legyen képes a szerkezetét
stb.)
érzékeltetni
- legyen képes a tanultak vizuális
ábrázolására
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény
Technika
- a szavak nélküli közlések jelentősége - aktívan vegyen részt arc, tekintet,
- a non-verbális kommunikáció
gesztusok kifejező képességét fejlesztő
csatornáinak működtetése
játékokban, gyakorlatokban
- különböző anyagok felhasználási
- tudja érzelmi állapotokat testtartással,
lehetősége
gesztusokkal kifejezni
- tudjon üzenetet küldeni tekintettel,
gesztusokkal
- térplasztikákat tudjon létrehozni
színekkel, formákkal ecsetekkel
Drámajáték alapok
- esztétikai, drámai érzékenység
- tudjon tárgyakat képzeletbeli
- differenciált kifejezőképesség
tárgyakat megszólaltatni
- a szavak nélküli közlések jelentősége Legyen képes élőlények
a különböző élethelyzetekben
megszemélyesítésére, képes legyen
megszólaltatni őket
- tudjon belső képeket megjeleníteni
mozgással, szóban
Fogalomkörök
- empátia
- ismerje a szerkezeteket
- a belső feszültség élménye és fogalma - tudjon textíliákat megkülönböztetni,
- fogalmi gondolkodás
tapintással
Dramatizálás
- önkifejező szándékok
- vegyen részt szituációs játékokban
megvalósításának lehetősége
hangeffektusokkal, vázlat megadásával,
- a fantázia fejlesztése
valódi érzelem kimondásának
- részvétel a különböző élethelyzeteket megtiltásával
feldolgozó improvizációkban
- tudjon hétköznapi helyzeteket
- feszültségteremtő drámai jelenetek
megjeleníteni
létrehozása
- tudja látott vagy halott történetek
- művészi jellegű üzenetek közlése
jeleneteit kiscsoportban improvizatív
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- a feszültség élménye, szerepe a
drámai történésekben

módon felidézni

Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- empátiára épített elemző gondolkodás - vegyen részt beszéd- és
- fogalmazási képesség
mozgásgyakorlatokon alapuló
- helyzet-felismerési, együttműködő,
improvizációs játékokban
megfigyelési képesség
- epikus műben nem szereplő hátér- problémamegoldó képesség
történéseket alakítson ki, tudja
- kritikus és önkritikus gondolkodás
dramatikus formában megjeleníteni
- beszéd és mozdulat használata
- közlésformák differenciált alkalmazása
- adott életkori problémákkal foglalkozó
filmek megtekintése
- manuális tevékenység folytatása
Drámajáték alapok
- hétköznapi élethelyzetek
- hozzon létre jeleneteket közmondás,
megjelenítése
konfliktus megadásával
- a színpadi tér kreatív használata
- adott életkori problémák dramatikus
feldolgozása
Fogalomkörök
- a konfliktus és feszültség fogalma,
- hozzon létre jeleneteket közmondás,
különbözősége
konfliktus megadásával
- elemző gondolkodás
- morális érzékenység
Dramatizálás
- drámai szöveg érzékletes, kreatív
- szerepjátékok megadott témára
bemutatása
- képes legyen monológot elmondani
- egy-egy drámai szöveg konfliktusának élethelyzetben
elemzése
- vegyen részt hétköznapi szituációkat
- a tér használata
feldolgozó páros jelenetekben
- tudjon balladák egyes történeteit
dramatikus formában megjeleníteni
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

- felszínre hozott érzelmek által
keletkezett gesztusok, mimikák,
mozgássorok
- a szimbólum fogalma
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- figurateremtő hang- és artikulációs
gyakorlatok
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- a kontraszt fogalma
gyakorlatok
- szimbólumok keresése, kreatív
- fizikai koncentrációt, testtudatot
használata
fejlesztő gyakorlatok
- színházi előadások megtekintése
- csoportos együttműködést igénylő
- videofilmek, dokumentumfilmek
mozgásgyakorlatokban való részvétel
megtekintése
Drámajáték alapok
- érzelmi emlékezet felszínre hozása
- irodalmi művek „új címe”
- a személyiség pozitív
- képzőművészeti alkotások
jellemvonásainak fejlesztése
„előzménye”
- akaraterő, asszociációs képesség
- irodalmi művek folytatása, befejezése
- szimbolikus tárgyak használata
- tárgyak nem rendeltetésszerű
alkalmazása
Fogalomkörök
- személyes érzelmek, gondolatok,
- versek indulati tartalmának kifejezése
empátiás készségekből fakadó érzések, - etűdök (indulatok, hangulatok,
gondolatok közötti szoros kapcsolatok
érzelmek megadásával)
- kontraszt fogalma
- rögtönzések ellentétek megadásával
Dramatizálás
- hiteles, őszinte színpadi jelenlét
- zenés etűdök
- szimbólumok keresése, kreatív
- versekre épülő improvizációk
alkalmazása
- mozgásokból épülő improvizációk
- egy-egy drámai szöveg mozgásban,
- státuszjátékok
szóban való megjelenítése
- etűdök (indulatok, hangulatok,
- felszínre hozott érzelmek keltett
érzelmek megadásával)
gesztusok, mimikák, mozgássorok
- drámarészletek mögöttes tartalmának
rögzítése, kreatív alkalmazása
kibontása
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Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Technika
- színpadi előadás létrejöttét
- színházi térformákból következő, a
megalapozó és elősegítő munkaformák színésszel szembeni elvárások
- drámai művek olvasása
- különböző színházi konvenciók
- színházzal rokon művészeti
színjátékos alkalmazása
tevékenységek megismerése
Drámajáték alapok
- kreativitás, eredeti gondolkodás
- rögtönzések érzelmi állapotok,
képessége
színjátékos stílusok megadásával
- drámai érzékenység
- színházi fogékonyság
- kritikai, önkritikai képesség
- önállóság, magabiztosság
Fogalomkörök
- színházi formanyelv alapelemeinek
- színházi térformák (dobozszínpad,
tudatos alkalmazása
körszínpad, kamaraszínpad)
Dramatizálás
- nyilvánosság előtti fellépés
- különböző színházi konvenciók
- a munkaformák tudatos alkalmazása
alkalmazása a szerepépítés
egy kötött drámai szöveg
folyamatában
megjelenítésének előkészítésében
- rögtönzések drámarészletek alapján,
- színpadi improvizációban rejlő
a mögöttes tartalmak és a szereplők
lehetőségek
érzelmi állapotának kibontásával

Színjáték
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

- élethelyzetek megjelenítése
- terek használata

-

etűdök
vágyképek, félelmek
konfliktusok
a tér zónái
a pódium
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Technika
- részvétel önismereti játékokban
- spontán improvizációk egyéni
munkában
Fogalomkörök
- etűdök kötött szabályok mentén
- térhasználat mint emberi és kulturális
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- a fény térkiemelő, térhatároló szerepe
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- a fény
- a színpadi fények típusai
Dramatizálás
- etűdsorozatok
- etűdök szöveg nélkül
- a kontrasztszerepe, alkalmazása
- etűdök tárgyak használatával
- a z idő kezelése
- etűdsorozatok összeállítása önálló
- a köznapi párbeszédtől a drámai
munkával
dialógusig
- ellenpont-technika
- a színjáték eredete
- életjáték
- etűdökből szerkesztett műsor
- lírai, epikus, vagy drámai
alapanyagból építkező oratórium
- a tanulók hétköznapi élethelyzeteihez
hasonló vagy azzal analóg történeteket
feldolgozó drámák részletei

Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag

Követelmény

Technika
- hétköznapi típusfigurák különböző
szituációkban
- tanulmányok a commedia dell’ arte
típusfiguráira
Fogalomkörök
- a lélektan szerinti típusok
- saját magunk típusba sorolása
- hétköznapi típusok
- hétköznapi típusok megjelenítése
- típusok
- tanulmányok különböző korok drámai
- korok, kultúrák
alkotásainak típusfiguráira
- a rítusban megjelenő archetípusok és
azok mai megfelelői
- a népi színjátszás típusfigurái
- misztériumjátékok, moralitások
- a klasszika színháza
- operai és operettfigurák
- a színház, mint szórakozás, nevelés,
népünnepély
Dramatizálás
- a színpadi típusfigurák és a
- jelzésszerű megoldások alkalmazása
hétköznapok valósága közti kapcsolat
- vásári komédiák, népi komédiák
- a helyzetkomikum
- misztériumjátékok, moralitások
megjelenítése
- commedia dell’ arte jelenetek
- helyzetkomikumra épülő vígjátékok
részleteinek előadása
- abszurd drámák jeleneteinek előadása
- modern típusfigurákat felvonultató
- egyéni típusfigura-tanulmányok
- a típusfigurák jellemző maszkjai,
jelmezei, kellékei
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televíziós és mozifilmek egyes helyzetei
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- típusfigurák egyénítése
- típusfigurák egyénítése
- típusfigurák atipikus helyzetben
improvizációban
- egyéni munkára épülő etűdök: a
figura hátterének kidolgozása
Fogalomkörök
- a figurák érzelmi állapota
- egyéni és páros mozgástanulmányok
- egyéni jellemrajz-tanulmányok
- egyazon figura különféle helyzetekbe
- jelenetsor
helyezéssel
- a dobozszínpad tere
- a figura jellemző jegyeinek
- hangsúlyos pontok
megtartásával jelenetsor kidolgozása
- láthatósági szabályok a
- korunk színházba járási szokásai
dobozszínpadon
- a színész és közönsége
- napjaink színpadtechnikája
- szakmák, műhelyek a színházban
- színész és rendező viszonya
- iskolateremtő színházi műhelyek
- az antik világ drámairodalmának
jellemábrázolási technikái
- jellemábrázolás a reneszánsz
színházban
- a klasszika színháza
- a polgári jellemrajz
- Csehov figurái
- Brecht tandrámáinak figurái
- abszurdszínház és jellemábrázolás
Dramatizálás
- kommunikációs szabályok a
- az antik világ drámairodalmának
dobozszínpadon
jellemábrázolási technikáinak
- szcenikai megoldások, színházi
megjelenítése
illúziókeltési törekvések
- a tananyagban szereplő valamely
szerző/k műveinek egyes részletei
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Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag

Követelmény

Technika
- etűdök különböző stílusokban
- etűdök megadott témákra,
- a színész játéka
kiscsoportos munkaformában
- színész, mint a csoport/kép része
- etűdök megadott témákra
- a verbális és a non-verbális
- etűdök zenei motívumok alapján
kifejezőeszközök színpadi használata
Fogalomkörök
- a színész teste, mit látványelem
- a színészi test kinetikai
- a pantomim mint műfaj és eszköz
lehetőségeinek feltárása
- a transz állapot
- a monotónia és a tematikus variációk
- a próba
színpadi alkalmazása
- a hétköznap rítusaitól a színpadi
rítusok felé
- hagyományos és modern
színházépületek
- a különböző auditív színházi eszközök
- zenész színházi műfajok
- színház és show
- az előadás, mint terápia, kísérlet,
templom, provokáció, lázadás, rejtély
Dramatizálás
- színház szöveg nélkül
- kép, gesztus, a mozgás tervezése,
- a látvány, mint főszereplő
szerkesztése, szervezése, rögzítése
- a színészi test és hang, mint színpadi - rögtönzés
jel
- zene a színpadon
- a szöveg, mint asszociációkeltő
alapanyag, vokális alkotás
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BESZÉDGYAKORLATOK
Alapfok 1. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
A test feszítése és lazítása hanyatt fekve
Feszítés és lazítás állás és járás közben
2. Légző-gyakorlatok
Légzéstípusok
Kapacitást növelő gyakorlatok sz, s és f hangokkal
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
3. Hanggyakorlatok
Játékos hangerőgyakorlatok
Fúvójátékok
Légutak tanulmányozása
A légutak használatának gyakorlása
A saját és a társak légzésének tanulmányozása
A légzés hibáinak, akadályainak tisztázása
Egyszerű szólamok, versek
4. Hangjátékok
Egymás hangjának felismerése
A hang tulajdonságai
Egymás hangja
A természetes alaphang
Szavak és mondat-párok
5. Artikulációs játékok, gyakorlatok
Áll emelése, ejtése
Ajakkerekítés, széthúzás
A zárhangok ejtése
A nyelv mozgása
Fütyülés
Szájról olvasás
A szóvég ejtése
Szóépítés
A hibás magánhangzók felismerése
6. Ritmus- és tempógyakorlatok
 versek, mondókák ütemezése
7. Hangsúlygyakorlatok
 A szóhangsúly gyakorlása
az összetett szavak előtagjának hangsúlya
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban
megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- ismerjen legalább 10 koncentrációs játékot és gyakorlatot
- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal
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Alapfok 2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás
fejkörzések
az arc ellazítása
2. Légző-gyakorlatok
légzéstípusok
saját légzés
kapacitásnövelő gyakorlatok
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
3. Hanggyakorlatok
hangerő-próbálgatás
hangok próbálgatása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
az áll nyitása
nyelv mozgatását ügyesítő gyakorlatok
magánhangzó-gyakorlatok versekkel, mondókákkal
zárhangok kettőzése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
a versek ütemezése
6. Hangsúlygyakorlatok
számnevek, évszámok hangsúlya
a kijelentés hanglejtése
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítása az adottságainak legjobban
megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- ismerjen legalább 15 koncentrációs játékot és gyakorlatot
- tudjon légző- és hangjátékokat, gyakorlatokat hangokkal
- fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékok, gyakorlatok
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
a be és kilélegzett levegő mennyiségének tudatos növelése
kapacitásnövelő gyakorlatok
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal
légzésszabályozó gyakorlatok
3. Hanggyakorlatok
középhang és fejhang
mellhang
térhez igazodó hangerő és színpadi középhangerő
emelt hangvétel
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4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
nyelvtörő mondókák
szájról olvasási gyakorlatok
a hosszú magánhangzók ejtése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
ütemezés változó tempóban
6. Hangsúlygyakorlatok
a kérdezés
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
koncentrációs légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
a lopott levegővétel
3. Hanggyakorlatok
ciklikus szótaggyakorlatok, mellkasi rezonancia
hangrágó gyakorlatok
hangcsúszda
hanghizlaló- és fogyasztó gyakorlatok
hangkialakítás
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
nyelvtörők, versek
az á,-a, é-e hangok
az sz és s hangok hibáinak fölismerése
szinkronizálási gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek ritmizálása
6. Hangsúlygyakorlatok
a tagadás hangsúlyai
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légzéstechnikai hibák felismerése
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete
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Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
 rekeszlégzés mozgás közben
koncentrációs gyakorlatok
kapacitásnövelés
nyelvtörő mondókák légzésszabályozással
a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése
2. Hanggyakorlatok
hangcsúszda mellhangon, szavakkal
hanghizlalás- fogyasztás
erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
ty, gy, ny hangok
sz, z, c; s, zs, cs hangok
sziszegő és susogó hangok
szinkronizálás valamennyi hang figyelembe vételével
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek
időmértékes szövegek

5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
összetett mondatok
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása az adottságainak
legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében
- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan
sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
koncentrációs légző-gyakorlatok mozgás közben
kapacitásnövelés
a hallható légzés jelentéseinek tanulmányozása
a pótlevegőzés technikájának továbbfejlesztése
2. Hanggyakorlatok
szöveges hangerő-gyakorlatok
 szöveges hangmagasság-gyakorlatok
az életkorok hangadási karakterének tanulmányozása
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
pontos, laza, pergő artikuláció
egymás artikulációjának megfigyelése
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
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időmértékes versek gyakorlása, kötött ritmuskíséret
ritmusgyakorlatok tempóváltással
5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
alárendelő mondatok: hangsúly-variációk
Követelmény
- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és
saját beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
légzésszabályozás növekvő szólamokkal
koncentrációs légző-gyakorlatok a figyelem megosztásával
2. Hanggyakorlatok
hangmagasságot szabályozó gyakorlatok
hangerőt szabályozó gyakorlatok
hangadásban megmutatkozó fizikai állapotok tanulmányozása,
megszólaltatása
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
pontos, pergő artikuláció, kitartó szövegmondás
artikulációs gyakorlatok
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek gyakorlása
verssorok felismerése a ritmusképe alapján
nevek felismerése a ritmusképe alapján
gyakorlatok a tempó fokozásával, csillapításával
Követelmény
- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és
saját beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit
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Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
kapacitásnövelés
légző-gyakorlatok fizikai igénybevétel közben
 légző-gyakorlatok halk és hangos beszéd váltogatásával
2. Hanggyakorlatok
szöveges hangerőgyakorlatok
szöveges hangmagasság-gyakorlatok
lágy hangvétel
kemény hangvétel
hangerő és hangmagasság váltásai
érzelmek, indulatok hangformáló szerepe
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
suttogott és halk beszéd artikulációja
gyakori artikulációs hibák fölismerése
beszédtempótól, hangerőtől, hangszíntől független, pontos, kifejező
artikuláció
4. Ritmus- és tempógyakorlatok
ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással
hangsúlyos verselésű és időmértékes versek
egyszerű prózai szövegek ritmizálása
5. Hangsúly- és hanglejtési gyakorlatok
érzelmek hangsúlyai, a szórend és a hangsúly kapcsolata
Követelmény
- durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások és
saját beszédükben
- ismerje az érvényes hangsúlyszabályokat
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- ismerjék és alkalmazzák a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó)
- ismerjék és használják a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit
- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozása
- dramatikus és színpadi munkájukban alkalmazzák e tantárgy keretében
tanultakat
MOZGÁSGYAKORLATOK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Bemelegítő játékok
 összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó játékok
 gimnasztikai gyakorlatok
2. Talajra-szoktató játékok
talajfogás, földön való forgás, gurulás, csúszó-mászó mozgások
előkészítése
3. Indítás-megállítás gyakorlatok
 indítás, megállítás különböző tempóban, helyzetben, magasságban
 versenyjátékok
 szituációs játékok
4. Állatok mozgását utánzó szituációs játékok
 különböző állatok mozgását utánzó játékok
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Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A bemelegítés alapgyakorlatai
lazító és feszítő gyakorlatok
gimnasztika
játékos helyzetek
nehezített járásmód
fordított testhelyzet
2. Térformáló, térérzékelő játékok
különböző térformák
kikerüléses gyakorlatok
körjátékok, lánc-játékok
3. Futásos gyakorlatok
futások különböző tempóban, karakterben, funkcióban
testrész-vezetéses futások
páros fogó
vezetőt követő futások
4. Csukott szemes játékok
bizalom és térérzékelő gyakorlatok
arc és kéz felismerő játékok
bizalomjátékok körben, szabálytalan térben
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak
végrehajtása során

Tananyag

Alapfok 3.
Tananyag és követelmény

1. Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok
nehezített fogó és üldözéses játékok
2. Gimnasztikus gyakorlatok
lazító tréning fokozatos terheléssel
erősítő, kondicionáló gyakorlatok cirkuid edzésprogrammal
gimnasztikai gyakorlatok
3. Speciális futásos és kerüléses gyakorlatok
ritmus és irányváltásos futások
testrész-vezetéses futások
4. Egyensúly játékok
toló és húzó mozdulatok
egyensúly fejlesztő játékok
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Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak
végrehajtása során
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bizalomgyakorlatok
elfogadást célzó, dőlése, billenéses gyakorlatok
2. Esés- és talajgyakorlatok
spirál és hanyatt esés
forgás, gurulás, támaszhelyzetek
3. Egyensúly- és vezetésgyakorlatok
egyensúly gyakorlatok
támasz- és forgásos helyzetek
 vezetése gyakorlatok kéz, fej, fogásváltásos irányítással
4. Gimnasztikus gyakorlatok
fokozatosan bővített gyakorlatsor
többféle indítású előkészítés
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak
végrehajtása során
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Ugrás- és futásgyakorlatok
talajról való elemelkedés
talajfogás eszközök segítségével, páros gyakorlatban
dinamikus futásgyakorlatok
 egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás
 speciális futás-ugrás gyakorlatok
2. Eséstechnika
 esés fordulatból, ugrásból
 talajfogás csúszással tompításos érkezéssel
3. Előkészítő akrobatikus gyakorlatok
gurulás előre-hátra
támasz- és billenésgyakorlatok
 kéz- és fejállás
kézenátfordulás oldalra
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
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- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak
végrehajtása során
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Emeléses és támaszgyakorlatok
előkészítő gyakorlatok
mérlegállás, vállállás
2. Lassított mozgás
mozdulat lassítása
lassított mozgás különböző helyzetekben
gurulás, gördülés
fordított testhelyzet
3. A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok
mozdulatok megállítása különböző ritmusban, dinamikával
 pontos megállás
Követelmény
- legyen képes a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos
elvégzésére
- ismerje az alapvető technikai elemeket
- legyen képes a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak
végrehajtása során
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Komplex mozgástréning
mozgástréning felépítése, levezetése tanár közreműködésével
2. Tréningfajták
 színházi szituációnak megfelelő tréning összeállítása
 dinamikus és meditatív típusú tréninggyakorlatok
3. Versenyjátékok és egyéb játékfajták
 játékok feldolgozása színházi jelenlét és intenzitás elvárásainak
figyelembevételével
4. Lépés- és járásgyakorlatok
 karakterformák keresése
 lépésanyag és járásgyakorlatok levezetése
gerinc hullámmozgása
 a láb karakteres vezetése
 a kar plasztikus lehetőségei
Követelmény
- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére
- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra
épülésének logikai menetét
- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning
összeállítására
Továbbképző 8.
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Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Mozgástechnikai elmélet
a tantárgy fiziológiai meghatározói
 a gyakorlatok sorrendjének anatómiai, pszichikai okai
2. Gyakorlatvezetés
 különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése színpadi elvárások és
fiziológiai ismeretek figyelembevételével
3. Tréningvezetés
adott tréning megtervezése
önálló levezetése
bemelegítő mozgássor önálló megtervezése, elvégzése
Követelmény
- legyen képes az általános bemelegítés megtervezésére, levezetésére
- ismerje a bemelegítés menetének élettani hatását, a gyakorlatok egymásra
épülésének logikai menetét
- legyen képes egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning
összeállítására
- ismerje a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat
- ismerje a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérése
érdekében
KÖTELEZŐEN VÁLSZTHATÓ TANTÁRGYAK
VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
játékélményhez való jutás
nyelvi játékok, hangzó játékok, más készségfejlesztő játékok a
szövegmondáshoz
memoriterek
versek hallgatása és olvasása
versek tanulása és elemzése
művészi beszéd: festés, színek érzékeltetése, képek megidézése
gyermekversek többek között Weöres Sándortól, Kányádi Sándortól, Zelk
Zoltántól, Nemes Nagy Ágnestől, Kiss Annától, Kormos Istvántól és másoktól
további versek Babitstól, Kosztolányitól, Juhász Gyulától Tóth Árpádtól
Követelmény
- legyen képes a jó légzéstechnika elsajátítására
- ismerjenek lazító és koncentrációs gyakorlatokat
- legyenek képesek megtalálni a versben a személyeset
- tudják lekopogni a verseket, ritmushangszerrel kísérni
- tanuljanak meg több verset
- tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín- és képváltozást
- ismerkedjenek meg saját hangmodulációs lehetőségeikkel
- tudják lefesteni, színekkel érzékeltetni a verseket
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Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
különböző mesék megismerése
 prózai meseszövegek, versek, hazugságmesék
 mesék elemzése
 különbségek felismerése a műmesék és a klasszikus mesék között
 értékrendek felállítása
 mesebörze, saját kedvenc mesék, értékek felismerése
mesével kapcsolatos ismeretek rendszerezése
 a mesélő hangnem
 a mesélés, mint szerephelyzet
 a mesélői eszközök: hang, testnyelv
mesefeldolgozások filmen, képen
történetek elmondása
 történetbeli váltások, nyelvi fordulatok, poénok, történetek zárása
 a beszéd non-verbális eszközei
Követelmény
- ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, magyar népmeséket,
európai és más népek meséit
- legalább három mese megtanulása, előadása
- legyenek tisztában a különféle mesetípusokkal, előadási módjukkal
- vegyenek részt kreatív játékokban
- alkossanak mesét, ismerjék meg a láncmesét
- egyes műfajok műveinek tanulmányozása, megtanulása, előadása
- rövid történet improvizálása
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény

Tananyag
 irodalmi művek megismerése, elemzése, feldolgozása
 a művészeti kommunikáció
 az előadó, mint közvetítő a szöveg és a befogadó között
 az előadás, mint művészi alkotás
 az irodalmi kommunikációs folyamat
 az interpretálás
 irodalmi művek elemzése, megtanulása, előadása
Követelmény
- tudjanak közösen feldolgozni műveket, melyeket legyen képes később előadni
- minél több stílusú mű megismerése és megtanulása
- ismerje meg a művészi beszéd kelléktárát, legyen képe ezeket egy mű
interpretálásában használni
- használja a hangsúly, hanglejtés, beszéddallam, tempó, ritmus, szünet,
gesztus, tekintet, mimika eszközeit
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a művészi versmondás összetevői, feltételei
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 költemények tartalmi, hangulati, formai elemzése
 a mű, mint az előadó saját közlése
 lírai művek elemzése, megszólaltatása
 dal, elégia, óda, hangsúlyos és időmértékes versek megismerése,
elemezése
 a szerző szándéka és a választott műfaj, forma, kifejezésmód közötti
összefüggés
 Petőfi és Arany művei
 Szabó Lőrinc, Pilinszky, Illyés, Kormos István, Sinka Istán, Juhász Ferenc,
Nagy László epikája
 a magyar ballada a népköltészetben, Aranynál és másoknál
Követelmény
- legyen képes a megismert művek megértésére
- a kiválasztott műveket tudja megvizsgálni, elemezni: ritmusát, a rímet, Hang,
szó, mondat, gondolatalakzatok, stb.
- ismerje meg az előadói eszköztárat
- tudjanak minél több verset előadói szinten (legalább hármat)
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 az epikai műfajban elrejtett üzenet
 a nyelvtani- verstani kötöttségek
 a humor
 vidám népi balladák, Csokonai, Fáy, Petőfi Arany, Kosztolányi, Heltai,
Karinthy versei
 Burns, Heine, Morgernstern, versei
 svéd gyermekversek
 novellák tanulmányozása
 az adekvát előadási mód
 a kisműfaj nagy mestereinek műveiből jellemzők fellelése
 Mikszáth, Móra, Móricz, Kosztolányi, Krúdy, Nagy Lajos, Csáth, Mándy,
Örkény, Lázár Ervin
művei
lírai groteszk
Követelmény
- egy vidámabb hangvételű mű előadása
- tudjon különbséget tenni a helyzet- és a jellemkomikum között, ezek
megjelenítése
- érzékelje a stílus- vagy irodalmi paródiák humorát
- vegyen részt drámajátékokban
- alakítsák ki az előadói hangot
- ismerjenek meg öt novellát, egyet előadói szinten mutasson be
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

 a rendezői szerep megismerése
 a versrendezéssel kapcsolatos tudnivalók
 az instrukcióadás
 a magyar szavalóművészet kialakulása
 főbb irányzatok, jelentősebb magyar képviselők
 az előadó stílus jegyei
 az előadóművész személyisége, mint alakító tényező
 nagy előadóművészek lemezről, videóról
 kritikaírás, előadói teljesítmény
 esszé a szavalóművészetről
 recenzióírás
Követelmény
- ismerje az instrukcióadás menetét, annak pedagógiáját
- hallgassanak előadóművészeket
- hallgassák meg költőinket, hogy mondják műveiket
- próbálják ki magukat mintha-helyzetekben
- meséljenek egymásnak, kisebb gyerekeknek
- rögzítsék előadásukat szalagra, hallgassák meg, legyen képesek önkritikával
értékelni azt
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki beszéd közti különbség
 a hatásos beszéd
 az elméleti és a gyakorlati felkészülés
 a különböző korok szónokai
 a nagy szónokok beszédei
 magyar szónokok: Pázmány Péter, Zrínyi, Kölcsey, Kossuth, Deák, stb.
 a pódiumi színjáték
 a dramaturgiai és rendezői feltétel
 irodalmi összeállítások
 a forgatókönyv
 mai oratórikus előadások
Követelmény
- elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet
- ismerje a beszéd készítésének lépcsőfokait, tudja azokat alkalmazni
- legyen képes azt előadni, figyelembe venni a kiállást, mozgást, mimikát,
gesztusvilágot
- tudjon szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, lírai, epikus, vagy drámai
oratóriumot
- tudjon társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi műsort
szerkeszteni
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a szertartás
 szakrális és profán szertartás
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 a szertartás dramaturgiája
 a zene, a stilizált mozgás, a szöveg kapcsolódása
 a szavalókórus szerepe
 a csoportos megszólalás funkciója
 az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése a posztmodern költők
műveiben
 az ezredvég életérzésének kifejezése a posztmodern költők műveiben
 az egyházi szertartások
Követelmény
- ismerjenek meg egy magyar betlehemes játékot
- ismerjenek meg egy világi szertartást
- készítsenek szertartásjátékot a beavatódás élményének megerősítésére
- készítsen forgatókönyvet, rendezzék meg azt
- tanulmányozzák az utóbbi évtizedek versantológiáit, a folyóiratokat,
prózaverseket, versprózákat
- tudjanak mai költők műveit előadni
- hozzanak létre színjátékot posztmodern művek felhasználásával
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a monológ
 előadói művészet törvényszerűségei
 egyes drámák monológjai
Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh
László, Székely János drámái, stb.
 a felolvasó színház szabályai
 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai
 önálló műsor létrehozása
 zene és mozgás
Követelmény
- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort
- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása
- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait
- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok
- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket
- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet
- tudjanak együttmunkálkodni
- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 a monológ
 előadói művészet törvényszerűségei
 egyes drámák monológjai
Goethe Faustja, Madách Az ember tragédiája, Lessing drámái, Németh
László, Székely János drámái, stb.
 a felolvasó színház szabályai
 a pódiumi dramaturgia és a rendezés szabályai
 önálló műsor létrehozása
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 zene és mozgás
Követelmény
- állítsanak össze egy 20-25 perces önálló műsort
- szervezzék meg, további feladat: megtanulása, rendezése, bemutatása
- tudják alkalmazni a felolvasó színház szabályait
- ők legyenek a rendezők, dramaturgok, szereplők és kritikusok
- rögzítsék szóban és írásban a véleményüket
- készítsenek szövegkönyvet, a rendező forgatókönyvet
- tudjanak együttmunkálkodni
- a színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom
BÁBJÁTÉK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék
 játék botbábokkal
 népmesei motívumok feldolgozása
 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata
 magyar népmesék előadása
 zsinóros asztali bábtáncoltatás
Követelmény
- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani
- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 maszkos, alakoskodó játékok
 magyar népmesék előadása
 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás
 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai
 botbáb
 állatmesék
 megzenésített versek
 műmese-feldolgozások
 eredetmondák
Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és
alkalmazni
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény

Tananyag
 tárgyanimáció: játék a tárgyakkal
 magyar népmesék
 Grimm-mesék
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tárgyjáték lábbelikkel
merev pálcás, kétzsinóros marionett
Mátyás-mesék
versek megjelenítése
Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi
bajvívó jelenetek

Követelmény
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat
- ismerje az alapvető szakkifejezéseket
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák
 Görög mitológiai történetek
 Szent György és a sárkány
 Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
 vegyes technikájú bábok
 magyar népballadák
 témák a világirodalomból
 zenés koreográfiák
 Csukás István: Ágacska
 Erich Kästner: Május 35
Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai
megoldását indokolni
- tudja a megvalósításig végigvezetni
- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat
TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Indítás-megállítás
változó ritmusú, különböző helyzetekben történő, a környezethez,
partnerekhez alkalmazkodó koordinációs gyakorlatok
2. Tükörgyakorlatok
 mozdulatok irányának, tónusának, hangulatának átvételére, a belső
karakter pontos visszaadásának megteremtésére irányuló feladatok
3. Bizalomgyakorlatok
különböző, a kiszolgáltatottság, tehetetlenség, a belső és külső
bizonytalanság megtapasztalására szolgáló gyakorlatok a feltétel nélküli
elfogadás és odaadás megtapasztalása
4. Állatmozgások
mozgáskarakterek elsajátítása
 a négy végtag egyenrangú, testközéppont által vezérelt használata
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5. Talaj, eséstechnika
talajérintés
megérkezés, elrugaszkodás
 gördülés és csúszás
 esésmódok biztonságos birtoklása
6. Akrobatikai előkészítés
 gurulások, billenések, támaszhelyzetek, lendületelemek
7. Néptánc
 népi gyermekjátékok
 lánc- és körformák
Követelmény
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit

Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Analitika
 a test részeinek elkülönített mozgása, függetlenítés
 lazítás, feszítés
2. Tér- és helyzetérzékelő gyakorlatok
 térirányok
 a színpadi tér felosztása
 a térben való mozgás
 a tér érzete, érzékelése
3. Egyensúlygyakorlatok
 egyensúlyérzék fejlesztése
 súlyáthelyezéses mozgások
 páros és csoport gyakorlatok
 támaszhelyzetek
 súly és erőegyensúly
4. Kórusmozgások
 mozdulatok csoportban
 szinkronmozgás
 egységes mozgáskép
5. Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok
 figyelem összpontosítása
 figyelem a partnerre
 koncentráció időtartamának növelése
6. Néptánc
 ugrós táncok
7. Alapfokú mozgástervezési gyakorlat
 mozgáshelyzetek tervezése, rögzítése
 tempó, dinamika
 motívumsor
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Követelmény
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- használja a non-verbális kommunikáció eszközeit
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Tánc-izoláció
 függetlenítés
 eltolások, a csípő speciális mozgásai
 hullámmozgások
 testközéppont
2. Ritmika
 alapfokú ritmusgyakorlatok
 lépésanyaggal és tapssal
 többszólamúság
 adott mozgásanyag ritmizálása
 motívumépítés
3. Akrobatika
 gyakorlatok talajon
 szeren
 partnerrel
4. Bizalomgyakorlatok
 nagyobb koncentrációt és attraktivitást követelő feladatok
5. Relaxáció
 helyes légzéstechnika
 lazítás, belső koncentráció
 irányított szituációs képek által érzetek felkeltése
6. Karaktermozgások
 mozdulatok egymás utáni illesztése
 gesztusok belső ritmizálása
 sajátos stílus kialakítása
7. Történelmi táncok
 reneszánsz táncok
8. Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd
 az alapanyag improvizatív feldolgozása, rögzítése
 előadás szerkesztése
Követelmény
- tükröződjön testén a színészi állapot, illetve a mozgás és a belső állapot
kölcsönhatásának intenzitása
- képes legyen az adott szituációnak vagy drámarészletnek a mozgás oldaláról
történő vizsgálatára
- a látott tánc- és mozgásszínházi előadások utáni beszélgetésekben tudjon
elemző értékelést kialakítani

Tananyag
1. Színházi akrobatika
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esés és zuhanás
 pofonok, ütések, verekedés
 tárgyhasználat
 akciótervezés
2. Kontakt tánc előkészítése
 talaj- és egyensúlygyakorlatok
3. Modern tánc
 alaptréning és kombináció
 modern-tánc technikai alapok
4. Zenés improvizáció
 rögzített mozgásanyag alkalmazása
 eltérő zenei alap
5. Koncentrációt és intenzitást fejlesztő gyakorlatok
 speciális gyakorlatok
 erőnléti és ügyességi játékok, gyakorlatok
6. Színpadi táncok
 keringő, tangó
7. Pantomim
 testtechnika
 erőgyakorlatok
 izoláció és feszítés-technika
8. Egyéni és csoportos mozgástervezési gyakorlat
 tervezési feladatok: alaptechnika, szituáció, zene alapján
9. Tánctörténet
 rövid áttekintés
Követelmény
- tudjon improvizálni
- alakítson véleményt az általuk látott előadások megbeszélésein
- tudjon csoportos alkotó tevékenységben közreműködni
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1.. Kontakt tánc előkészítése
 alapgyakorlatok talajon párban és tárgyhasználattal
 kontakt technikák
 kontakt improvizáció
2. Emelések
 statikus és lendületből történő emelések
3. Lassú színház
 sűrítés és kiemelés, áradó és úsztatott folyamatok
 lebegtetés technikája
 áttűnés belső technikája
 jelenlét sajátos irányítása
 mozdulatok billenés nélkül
 súlyáthelyezéses vezetés
4. Maszkos gyakorlatok
 a maszk lehetőségeinek megtapasztalása
 a test idomulása
 a maszk formáló, irányító ereje
5. Kontakt improvizáció és tervezés
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 gyakorlatok rövid, sűrű, pontosan megfogalmazott mozdulatokra
6. Jelenlét gyakorlatok
 testtekintet
 a mozgó test intenzitásának, figyelemvezető képességének kifejlesztése
Követelmény
- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Motivikus tánc
 tömör fogalmazású koreográfia
 gesztus értékű mozdulatok, pontos kivitelezés
2. Mozgásszínházi előadás
 előkészített anyag adaptációja
Követelmény
- legyen képes improvizatív előadásra
- tapasztaljon meg többféle mozgásszínházi stílust, alkosson vélemény ezekről
- fejlődjenek mozgástechnikai kifejezőeszközei
- tudja kifejezni karakterábrázoló képességét a mozgás eszközeivel
- a mozgás elemeit tudja lebontani, elemezni
KREATÍV ZENEI GYAKORLATOK
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok
2. Egyszólamú éneklés
 gyermekjátékdalok
 régi hiedelmek emlékét fenntartó dalok: naphívogatók, esőhívogatók
 régi események emlékét fenntartó dalok
 szokásdallamok: lucázás, betlehemezés, regölés, farsang, húsvéti
énekek
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 népdalkánonok
4. Énekes improvizáció
 dallamhoz mozgásformák keresése
 dallamok mozdulatokkal való előadása
 versek megszólaltatása rögtönzött dallamokkal, énekelt beszéddel
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 mozgásos-hangszeres sorrend memorizálása
 taps, dobbantás, térd, csettintés
6. Hangzásjátékok
 a környezet hangjai: megfigyelés, lejegyzés, megszólaltatás
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
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 gyakorlatok térben és időben
 különböző járások zenére
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése
- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 közepes terjedelmű szöveges gyakorlatok
2. Egyszólamú éneklés
 gyermekjátékok
 felnőtt élet szokásait utánzó játékok – párválasztók
 szerepjátszó játékok, kifordulós játékok
 szokásdallamok: lakodalmas, betlehemezés, balázsolás, farsang, húsvét
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 kánonok
4. Énekes improvizáció
 dallamimprovizáció
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 ritmus ostinatot testhangzásokkal, hangszerekkel
6. Hangzásjátékok
 hangzástanulmányok
 mindennel lehet zenélni élménye
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 közös tempó megtalálása
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése
- az érzés szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
- egyszerű ritmuskíséret létrehozása
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 szöveg nélküli gyakorlatok oktávig
2. Egyszólamú éneklés
 karácsonyi magyar népénekek
 szokásdallamok: királyjárás, Gergely-járás, húsvét, kiszehajtás
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 kánonok
 Quodlibet
4. Énekes improvizáció
 dallamalkotás: ritkítás, szaporítás, összezsugorodó, kibővülő dallam
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5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 augmentált és diminuált verssorok, dallamok, ritmusképletek
6. Hangzásjátékok
 sűrűsödések, ritkulások, megrövidített vagy megnövelt időközök
hangzások között
 tárgyak, mint hangszerek
 dallamhangszerek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 a tér használata
Követelmény
- felszabadult zenei légkör átélése, megteremtése
- az érzés és gondolatvilág szavakkal nem megfogalmazható részének kifejezése
- tiszta, karakteres éneklés
- egyszerű ritmuskíséret létrehozása
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 melizmatikus gyakorlatok
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: betyárnóták, párosítók, guzsalyasok
 szokásdallamok: húsvét, betlehem, Szent Iván éj
 balladák: betyárballadák
3. Többszólamú éneklés
 könnyű két- és háromszólamú dallamok
4. Énekes improvizáció
 csoportos improvizáció
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 különböző ritmusú szavak, versek
 hangsúlyeltolódások megszólaltatása hangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 hanglánc játékok, repetitív játékok
 tárgyak, mint hangszerek
 dallamhangszerek: nádsíp, levél, pánsíp
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 becsukott szemmel a hang után menni
 a hangszer hangját felismerni
 fokozatos változás dinamikában, köztes formák, finomformák
Követelmény
- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni kotta
segítségével
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit
- tiszta, karakteres éneklés
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 mellrezonancia
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: guzslyasok, katonadalok, keservesek
 balladák: betyárballadák
3. Többszólamú éneklés
 karácsonyi ünnepkör dalai
 középkori többszólamú darabok
 húsvét
4. Énekes improvizáció
 ritmus nélküli dallamra ritmus alkotása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 kérdés- felet, szóló – tutti, rondó
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 tutti és szólójáték váltogatása
 hangszíncsoportok, játékidők, szünetek karakterek váltogatása
 dallamhangszerek: tilinkó, furulya
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

 hirtelen váltás: gyors és lassú
 fokozatos váltás: gyors és lassú
Követelmény
- tudjon egyszerűbb két- és háromszólamú dallamokat megszólaltatni
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának egyes részeit
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 intenzív rekeszlégzés
2. Egyszólamú éneklés
 az élet eseményei: katonadalok, keservesek, verbunkosok, bújdosók,
kuruc kori nóták, táncnóták
 balladák
3. Többszólamú éneklés
 karácsonyi ünnepkör dalai
 reneszánsz többszólamú darabok
 húsvét
4. Énekes improvizáció
 adott ritmusra népdal jellegű dallam rögtönzése
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 közös lüktetés, arányok
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 hangáramlás-játékok
 cintányér, gong, csőharang
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 egy mozgás tagolása: kezdet, csúcspont, befejezés
Követelmény
- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- ismerje a magyar népszokások dallamanyagának részeit
- ismerje a főbb zenei stílusokat
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 többszólamú beéneklés mixtúrákkal
2. Egyszólamú éneklés
 rábaközi és dunántúli dallamok
 dudálás, ugrósok, csárdások
 új stílusú balladák
3. Többszólamú éneklés
 reneszánsz többszólamúság
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4. Énekes improvizáció
 dunántúli, rábaközi, felvidéki dallamok
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret ritmushangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 szimmetria, aszimmetria
 ritmushangszerek: dobok, tikfa
 komplex hangszerek (doromb)
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 történeti tartalmú elemzés
tánc a zenében
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- ismerje a magyar népzenei dialektusokat
- ismerje a főbb zenei stílusokat
- ismerjen és használjon egyszerűbb hangszereket
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 dinamika változtatása
2. Egyszólamú éneklés
 moldvai dallamok
 körtáncok, négyes, páros táncok
3. Többszólamú éneklés
 vegyeskari darabok
4. Énekes improvizáció
 moldvai népzene stílusos előadása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret dallamhangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 tükörképek, párhuzamok, imitációk
 ritmushangszerek: nagydob (Moldva)
 komplex hangszerek (citera)
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: pásztorjáték – opera; vígopera – operett - musical
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
- tudjon meghatározott stílusban dallamot improvizálni
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének
érdekében
- tudjon bonyolultabb ritmuskíséretet létrehozni
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 tempóváltoztató gyakorlatok
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egyéni hangképzés
2. Egyszólamú éneklés
 gyimesi dallamok
 héjszák, kettős jártatója
3. Többszólamú éneklés
 népdalfeldolgozások
spirituálék
 reneszánsz vokálpolifónia
4. Énekes improvizáció
 gyimesi népzene stílusos előadása
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 tánckíséret komplex hangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 ellentétek, átmenetek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: groteszk, abszurd, kegyetlen a zenében
Követelmény
- tudjon nehezebb, polifonikus műveket megszólaltatni
- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat,
jellegzetességeiket
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének
érdekében
- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Beéneklő gyakorlatok
 helyes énektechnika kialakítása
2. Egyszólamú éneklés
 erdélyi népzene: Kalotaszeg, Mezőség
 Széki táncrend
3. Többszólamú éneklés
 népdalfeldolgozások
spirituálék
 reneszánsz vokálpolifónia
4. Énekes improvizáció
 erdélyi népzene stílusos előadása: Kalotaszeg, Mezőség
5. Hangszeres ritmusgyakorlatok
 komplex kíséret dallamhangszeren
6. Hangzásjátékok (hangszeres)
 zenei feladat meghatározott jellegű akkorddal
 akkordok meghatározott rend szerinti megtervezése
 komplex hangszerek
7. Zenehallgatás, zene- és mozgásgyakorlatok
 elemzés: politika a zenében
 ember és természet a zenében
Követelmény
- tudja megtervezni egy szituáció hangeffektusait
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- ismerje a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat,
jellegzetességeiket
- használjon egyszerűbb hangszereket egy hangulati kép megteremtésének
érdekében
- tudjon egy történetet valódi vagy stilizált hangokkal kísérni
- ismerje a 20. század főbb zenei irányzatait
SZÍNHÁZISMERET
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Az előadás hangulata
a benyomást kialakító elemek
 a legerősebben befolyásoló elemek
 a legemlékezetesebb pillanatok
2. Az előadás témája, alapanyaga
 másfajta feldolgozás lehetősége
 elvárások a színházi feldolgozástól
3. Az előadás helyszíne, körülményei, feltételei
 a nézői élmény befolyásolása
4. Az előadás díszletvilága
 a díszlet
 a díszlet és a harmónia
 a díszlet hatása a színész játékra
5. Az előadás jelmezei
 a jelmez és viselője
 színek és formák
6. Az előadás legemlékezetesebb figurái
 a színpadi szereplő
 mozdulat és gesztus
 hanghordozás és beszédmód
 érzelmek, indulatok szándékok, mint mozgatórugók
 a szereplők egymáshoz való viszonya
Követelmény
- legyen képes előadásokkal kapcsolatos élményeit világosan, érvekre
támaszkodva megfogalmazni
- ismerje az előadás különböző közreműködőinek szerepét, feladatait
- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotó elemeit
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Emberi viszonyok az előadásban
 két ember kapcsolata
 viszonyok egy előadásban
 a kapcsolatok változása az előadás folyamán
2. Az előadás története
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 az előadásból kibontakozó probléma
 az előadás legemlékezetesebb pillanatai, fordulatai
a hangsúlyozás eszközei
 a történet kimenetelét befolyásoló eszközök
 hangulatok, érzések az előadás után
3. Az előadás kezdete és vége
 a néző ráhangolódását segítő eszközök
az előadás kezdetének rejtett üzenete
 a zárás eszközei, a tanulság
4. Az előadás legemlékezetesebb pillanatai
 a különféle jelenetek elkülönítésének eszközei
 lassabb és gyorsabb jelenetek
az előadás ritmusa
 a jelenetek belső felépítése
5. Az előadás hatása
az élmény
Követelmény
- tudja felismerni egy színházi előadás meghatározó alkotórészeit, legyen
tudatában annak, hogy ezek az elemek miként kapcsolódnak egymáshoz, miként
képesek befolyásolni a nézői élményt
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A dramaturg
az anyagválasztás problémái
 az aktualitás problémája
 olvasás színházi szemmel
 sérthetetlen és alakítható szöveg problémája
 a „példány” készítése
 a fontosabb dramaturgiai eljárások, beavatkozások
 a dramaturg feladata a próbafolyamatban
2. A jelmeztervező
 a szereplők öltözékét befolyásoló tényezők
 valóságos öltözetek és fantáziaruhák
 az egyes színházi műfajok jelmezei
 a ruhák stílusa és más stíluselemek kapcsolata
 a jelmezek és a történelmi kor
3. A díszlettervező
 a színpadkép
 a vizuális információk
 a díszletet befolyásoló tényezők
 az előadás és a díszlet kapcsolata
 a színpadi tér kialakítása, funkciója
 a díszlettervező szakmai ismeretei
 az anyagok és hatásuk
 színek, formák, stílusok
 agy adott tér berendezésének lehetőségei
 bútorok, berendezési tárgyak
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Követelmény
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják
a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket
- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói
folyamatban
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A színpadmester
 a színpadon történtek látható és láthatatlan része
a színpad tagolódása
 a színpad részeinek funkciói
 a színpad előkészítése az előadásra
 a színpad működése előadás közben, a terek változásai
 trükkök a színházban, a varázslat
2. A kellékes
 a kellékek
 a figura és a kellék kapcsolata
 egy kellék útja, avagy motívumképzés az előadásban
 a kellékek átváltozása
 a kellékek hiánya
3. A világosító
 a fény szerepe a színházban
 a fény fajtái
 a fény használatának változatai
 a fények és a figurák kapcsolata
 a terek bevilágítása
 trükkök fénnyel
 fénydramaturgia
4. A hangmester
 a zörej és zaj szerepe
 a látottak megerősítése
 az elidegenítés, a néző kizökkentése
 a természetes hangkeltő eszközök
 zajokat és zörejeket kívánó stílusok
5. A zeneszerző
 a színház és a zene
 a zene hangulati szerepe
 a zenei stílus és a játékstílus
 a zenei motívumok befolyása az előadásra
 a zene funkciója a darabban
 azon színházi műfajok és a zene
 a zenével szembeni követelmények
Követelmény
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják
a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
- ismerje a legfontosabb színházi mesterségeket
- ismerje az előadás közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói
folyamatban
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Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A mesejáték
a „meseszerű”
 a mesei funkciók és a szereplők, a színészi megközelítés
 a jók és a rosszak között zajló játék fordulatai
a díszlet és a jelmez a mesejátékban
 a vizualitás hatása
 a mese hatása
2. Az operett
a meseszerűség az operettben
 a díszletek és jelmezek követelményei
 az operett szerepkörei
 a zene funkciói, a prózai jelenetek és zenés számok közötti kapcsolatok
 az operett-világ
3. A musical
 a musical születése
 a figurák jellemzése, kapcsolatai
 színészi játékstílus a musicalben
 a tánc szerepe a musicalben
4. Az opera
 színpadi feladatok az operában
 az opera ma
5. A bohózat
 a helyzetkomikum
a bohózat és a tér
 a jó gegek, hatásos játékötletek
a figurák, átváltozásuk
 a jó komikus
6. A komédia
 a jellemkomikum
 a komédia formálására alkalmas emberi helyzetek
 az események mozgatórugói
 a színészi játék és a komikus tartalom
 a happy end
7. A realista színjáték
 a valóság érzete
 a reális probléma
 a motiváció, a történet fordulatai
 a díszlet és a jelmez
 a színészi játék és az életszerűség
 a valóságos viszonyok
Követelmény
- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás
legfontosabb sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására
- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet
legfontosabb elemeit
- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb
sajátosságait, felhasználási lehetőségeit
Továbbképző 8.
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Tananyag és követelmény
Tananyag
1. A klasszikus tragédia
a nagy formátumú egyéniség
 emberi értékek és erőfeszítések
 probléma, választási helyzet a tragédiában
 döntések, választások, cselekvések, ezek helye az ábrázolt világban
 viszonyhálózat a tragikus hős körül
 a tragédiához vezető fordulatok, ezek hatása a nézőre
 a tragédia színházi lehetőségei
 a realizmus vagy a stilizáció felé közelítő játékmód
2. Az abszurd színház
 életérzés és létállapot az abszurd drámában
 a közeg
 a tárgyhasználat sajátosságai
 a színész eszközök
 a történet játékjellege, a kapcsolatok játszmaszerűsége
 szertartásszerű és ritualizált elemek
3. A rituális játék
 egy eseménysor szertartásjellege és megteremtésének eszközei
 a szereplők funkciói
 a szereplők helyzete, feladata, a rituális eseménysorral való viszonyuk
 a közeg, erősítő elemek
4. A stilizált játék
a tér, a jelmez hitelessége
 a gesztusok, mozdulatok szerepe, hatása
az események jellegének érzékeltetése
 egy figura megteremtése
5. A vizuális színház
a színpadi képek, azok önálló élete
 a „vizuális dramaturgia”
 a vizualitás és a tér
 a színész jelenlét és a vizuális hatás
 további elemek a vizuális hatás erősítéséra
6. Tánc- és mozgásszínház
 a szöveg nélküli színház
 a mozdulatok
 egyes mozdulatok, táncformák kifejezései
 a figurák jellemzése mozdulatokkal, mozgásokkal, táncokkal
 a táncdramaturgia
 a jelmezek és díszletek speciális szerepe
Követelmény
- legyen képes a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy színházi előadás
legfontosabb sajátosságainak, jellegzetességeinek megfogalmazására
- ismerje a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet
legfontosabb elemeit
- ismerje a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb
sajátosságait, felhasználási lehetőségeit.
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
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1. Az alapanyag
 az alapanyag természete
 a kor, amelyben a mű keletkezett, illetve amelyben játszódik
 az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai
 az alapanyag természetének, sajátosságainak hatása az előadás
megformálására
2. Dramaturgia
 az alapanyag és a színházi előadás szövegének kapcsolata
a változtatások és céljai
 az előadás felépülése, szervezői elv, logika
 az előadás kezdete, az impulzusok a néző számára
 az előadás fordulópontjai
 a zárás, a befogadói magatartás inspirálása
3. A tér
 az előadás tere
 a színpadi forma
 az előadás és a közönség közti kapcsolat
 a játéktér, annak használata
4. Tárgyak, kellékek
 a tér berendezése
 az előadás tárgyai, kellékei, kapcsolatuk a szereplőkkel
 a kellékek szerepe
 a kellékek kapcsolata más elemekkel
5. Zajok, zenék
 az akusztikai réteg
 az ismétlődő zajok, zenék
 zajok, zenék kapcsolata a játékstílussal
 a zene funkciója
Követelmény
- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált
fogalmakat, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle
színházi konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai
fogalmakkal való összefüggésben
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják
a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Jelmezek
az öltözetek
 színek és formák, ezek kapcsolata
 az előadás befolyásolása a jelmezekkel
 a ruhaváltások
 a jelmezek üzenete
 a jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel
2. Smink, testtartás, metakommunikáció, mozgás
 megszólalás, megmozdulás előtti pillanat üzenete
 álarcok, maszkok, arcfestés
 alkat és testtartás
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 a főbb szereplők arca, arckifejezése
 a szereplők viszonya, kapcsolatuk, ezek változása a metakommunikációs
jelek segítségével
 a mozgások szerepe
3. A színészi játék
 az előadás műfajának, stílusának hatása a színész feladatára
 az alak pszicho-fizikai jellemzése
 a színész eszközei
 hanghordozás, beszédmód
4. Az előadás stílusa
 az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezésének
érvényesülése
 a leghangsúlyosabb mozzanatok
 rendezői megoldások
 a hatás
Követelmény
- ismerje a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált
fogalmakat, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle
színházi konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai
fogalmakkal való összefüggésben
- ismerje az előadás alkotóelemeinek mechanizmusait, azok miként befolyásolják
a nézői élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését
BESZÉDTECHNIKA
Alapfok 3. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás testrészenként
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés
 kilélegzés rekeszlégzése
 kapacitásnövelő gyakorlatok
 a kilégzés erejének szabályozása
3. Hanggyakorlatok
középhang és fejhang fogalma, megismerése
mellhang fogalma, megismerése
szájtéri rezonancia megerősítése, az elöl szóló középhang
 a hangerő növelésének technikája a rekeszlégzéssel
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
magánhangzók gyakorlása
 a nyelv emelése, ejtése
 szájról olvasás
 dúdolás, folyamatos R ejtése
hosszú-rövid magánhangzó-párok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
ütemezés mozgással, tánccal, tapssal
6. Kommunikációs gyakorlatok
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 a saját test állapotának megfigyelése
 a hangkörnyezet megfigyelése
 a fények, színek megfigyelése, leírása
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- ismerjen lazító és koncentrációs gyakorlatokat, tudja azok pontos
végrehajtását
- tudjon szöveges légzőgyakorlatokat
- ismerjék a beszéd dallamának változatait, kifejező hatását
Alapfok 4. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazító gyakorlatok
 feszítés, lazítás utasításra, váltásokkal
2. Légző-gyakorlatok
rekeszlégzés megerősítése
koncentrációs kapacitásnövelő gyakorlatok
a belégzés zörejmentességének kimunkálása
a pótlevegő vétele rezonancia-gyakorlatokban
3. Hanggyakorlatok
 mellkasi rezonancia megerősítése
hangrágó gyakorlatok
hangcsúszda
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 hosszabb szövegek gyakorlása
a magánhangzók időtartamának megtartása pergő szövegmondás
közben
 sziszegő és susogó hangok hibái
az sz hang tiszta ejtése
szinkronizálási gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek ritmizálása
ritmizálás a szóhangok visszahelyezésével
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a saját és társak helyzetének, súlypontjainak megfigyelése, leírása
 lendületek, formák, tárgyak megfigyelése, leírása
arc, beszédmozgások megfigyelése, leírása
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- légzéstechnikai hibák felismerése
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát
- általában érvényes hangsúlyszabályok ismerete
- ismerje a köznapi beszéd és a színpadi beszéd hangzás különbségeit, azok
technikai elemeit
Alapfok 5. évfolyam
Tananyag és követelmény
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Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
a légzés megfigyelése relaxálás közben
2. Légző-gyakorlatok
 koncentrációs légző-gyakorlatok nyelvtörő mondókákkal
légző-gyakorlatok az sz hang tiszta ejtésével
kapacitásnövelő gyakorlatok mozgás közben
 a lopott levegővétel technikája
3. Hanggyakorlatok
 hangmagasság gyakorlatok a mellkasi rezonancia megtartásával
a fejhang és a hátul szóló hang
hangerőváltások
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
ty, gy, ny hangok kimunkálása nyelvtörőkkel
 s hang ejtésének artikulációs mozdulatai
tájszólások, idegen anyanyelvűség fölismerése és leírása
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek értelmező elmondása
időmértékes versek váltakozó tempóban
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a testi és érzelmi közérzet megfigyelése, leírása
 a kifejezés csatornáinak megfigyelése
Követelmény
- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítása
- légző-, hang-, és artikulációs játékok, gyakorlatok ismerete, mechanikusan
sorolható szavakkal és irodalmi szövegekkel
- artikulációs ritmus és tempóformáló szerep ismerete
- törekedjen a megismert beszédhibák leküzdésére, önfejlesztésre
Alapfok 6. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 tónusszabályozó gyakorlatok az egész testen, és testtájanként
2. Légző-gyakorlatok
 légzéstípusok tanulmányozása
 a rekeszlégzés megerősítése
kapacitásnövelő gyakorlatok váratlan körülmények között
 a kifejező légző-hangok próbálgatása
3. Hanggyakorlatok
 hangmagasság váltások
a középerős, halk és hangos hangvétel
hangadási változatok megfigyelése, létrehozása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
a hibátlan, pergő artikuláció megtartása egy hosszabb, egész mű
elmondásakor
 pontos artikulációval szövegmondás
zárt és széles artikulációjú beszéd színpadi határai
 a szóvégek pontos ejtése
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
időmértékes versek értelmező elmondása
időmértékes versek azonos tempóban
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6. Kommunikációs gyakorlatok
 hangok, fények, színek, ízek, tapintási tapasztalatok
 tárgyak, események, arcok felidézése, leírása
 a tekintet, mimika, gesztusok, mozgások megfigyelése, leírása
Követelmény
- ismerjen korrekciós beszédgyakorlatokat
- ismerje a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait
- alakuljon ki hallási figyelme és érzékenysége
- beszédszerveit tudja tudatosan és célszerűen használni
Továbbképző 7. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 tónusszabályozás helyzetgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 koncentrációs légzőgyakorlatok tekintettartással
 növekvő szólamok az egyéni kapacitás határainak megismerése
 koncentrációs gyakorlatok más tevékenység közben
3. Hanggyakorlatok
 hangerő szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással
 hangmagasság szabályozó gyakorlatok figyelemmegosztással
 a fejhang és a mellhang törés nélküli váltása
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 karakterek az artikulációban
 a hangkapcsolatok pontos és helyes ejtése
 artikulációs gyakorlatok kis hangerővel és suttogva
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 különböző verselésű szövegek gyakorlása suttogva és néma
szövegmondással
a beszéd ritmusának fölismerése
 a hadarás és a gyors beszéd különbségei
 tempóváltási gyakorlatok
6. Kommunikációs gyakorlatok
 a vonzás és taszítás kifejezése szavak nélkül
 utasítások tekintettel
 egymás mimikájának utánzása
Követelmény
- mondanivalóját tudja célszerűen és élvezhetően elmondani
- ismerje a hangsúly szabályokat
- legyen képes verseket, prózai anyagokat, szöveges színpadi feladatokat
igényesen, színvonalasan megoldani
- ismerje a főbb dialektusokat
- ismerje a kifejezés nem szóbeli eszközeit
Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
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 tudatos lazítás beszédgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 légzőgyakorlatok prózai szöveggel
 kondicionáló kapacitásnövelő gyakorlatok
 a légzésszünet
a blattolás jó légzéstechnikával
3. Hanggyakorlatok
 a lágy és a kemény hang változásai
 váltások a tartalomhoz igazodóan
 a vonzás és taszítás a hangban
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 a laza, pergő artikuláció gyakorlása
 a szóvég-szókezdet helyes ejtése a folyamatos beszédben
 a mássalhangzók kettőzésének ejtésének technikája
 a színpadra vihető beszédhibák technikája, etikája
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 a tempó lassítása megtartott ritmus mellett
 prózai szövegek ritmizálása
 hangos és néma szövegmondás
6. Kommunikációs gyakorlatok
 kitalált, nem létező tárgyak, jelenségek, személyek, arcok leírása
 halandzsa szöveggel helyzetgyakorlatok
Követelmény
- ismerje e beszédtevékenység részeit, azok összefüggéseit, egymásrautaltságát
- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket felismerni
- tudja a beszédben megnyilatkozó személyiségjegyeket megérteni, tudja a
jegyek tudatos alkalmazását
Továbbképző 9. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Lazítógyakorlatok
 a test tónusának kontrollálása és szabályozása beszédgyakorlatban
2. Légző-gyakorlatok
 laza fejkörzés
 versek, szabályozott levegővétellel
a blattolás erőteljes hangvétellel
3. Hanggyakorlatok
 az orrhangzók megfigyelése, szabályozása
 páros és egyéni középhang gyakorlatok
4. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 egymás mellé kerülő magánhangzók ejtése
 a lágy és kemény artikuláció
 a diftongusok ejtésének technikája
 szöveges r gyakorlatok
5. Ritmus- és tempógyakorlatok
 ritmusgyakorlatok szünettel
 ritmusgyakorlatok tevékenységgel
6. Kommunikációs gyakorlatok
 egymás emlékképeinek fölidézése, leírása
 szinkronizálási gyakorlatok
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Követelmény
- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas
színvonalú használatára
- alakítsa ki magában az önképzés igényét
- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat
- ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit

Továbbképző 10. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Légző-gyakorlatok
 tudatos tagolás légzéssel, szerephelyzetben
 hétköznapi helyzetek megoldása jó légzéstechnikával
a blattolás erőteljes hangvétellel
2. Hanggyakorlatok
 a hangerő és hangszín váltásának szöveges gyakorlása
 a hangerő ésszerű fokozása szöveges gyakorlattal
3. Artikulációs játékok, gyakorlatok
 halk és suttogott beszéd intenzitásának növelése szöveggel
 a kiejtés változatai
4. Kommunikációs gyakorlatok
 versek, szövegek, jelenetek képeinek, szereplőinek leírása
 helyzetgyakorlatok a testi és lelki közérzet megszólaltatásra
 szándékok kifejezése hangokkal
 blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony
alkalmazásával
Követelmény
- ismerje a jó beszédállapot határait és a hibás állapot jegyeit
- legyen képes a dramatikus és a színpadi munkájában a beszéd magas
színvonalú használatára
- alakítsa ki magában az önképzés igényét
- ismerjen fejlesztő, szinten tartó és korrekciós beszédtechnikai gyakorlatokat
- ismerje a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit
SZABADON VÁLASZTOTT TANTÁRGYAK
A tanszak bármely tantárgya
5.4. 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.
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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. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből
kiválasztott három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán
a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a
tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával.
Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
- drámajáték,
- beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
- színjáték,
- egy választott tantárgy az alábbiak közül
beszédgyakorlatok,
mozgásgyakorlatok,
vers- és prózamondás,
 tánc- és mozgásszínházi tréning,
 kreatív zenei, gyakorlat,
 színházismeret,
 beszédtechnika.
 színpadtechnika (szcenika).
A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Drámajáték
- improvizáció 2-3 perc
- színpadi produkció
jelenet 3-5 perc
vagy
előadás 15-25 perc
2. A vizsga tartalma
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái,
tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg
nélküli kétfős jelenet lehet.
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A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz
tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg
nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmaznia kell a
jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.
A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.
A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve
rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős
jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet.
A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve,
illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.
3. A vizsga értékelése
A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:
- az instrukciók megértése, követése,
- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása,
cselekménybe illesztése),
- színpadi jelenlét,
- figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű
szerepbe lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből),
- sűrítés képessége,
- a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés),
- a színjáték intenzitása,
- színjátszói kifejezőeszközök,
- karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter
tartása).
Színpadi produkció:
- a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba
illesztése,
- együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a
partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások,
közös játékstílus kialakítása, tartása),
- figyelem, koncentráció,
- színpadi jelenlét,
- ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes
tempóváltás),
- a színjáték intenzitása,
- színjátszói kifejezőeszközök,
- karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése),
- atmoszférateremtés.
A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 2-3 perc
2. A vizsga tartalma
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A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből
a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok
A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és
hanglejtés-variációk köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított
gyakorlatok.
A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg
elvégezhető feladatokból.
3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat 3 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből
a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés
szabályainak alkalmazásával.
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki.
3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás):
- a szöveg tagolása,
- a hangsúlyszabályok alkalmazása,
- a hanglejtésszabályok alkalmazása,
- a lényeg kiemelése,
- érdekesség.
A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc
2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses,
bizalom-, ugrás-, esés- és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár
által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,
mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok 10-20 perc
2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Lépés járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok,
dinamikai gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és
összeállított gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,
mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).
A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színjáték
- improvizáció 3-5 perc
- színpadi produkció
jelenet 5-7 perc
vagy
előadás 15-40 perc
2. A vizsga tartalma
A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái,
tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján rögtönzött szöveges és szöveg
nélküli kétfős jelenet lehet.
A szaktanárnak - a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő - legalább
tíz kétfős improvizációs feladatból álló tételsort kell összeállítania. A
tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt
kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet
eljátszásához szükséges instrukciókat.
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A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a feladatokat tartalmazó tételek közül.
Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk
bemutatását kéri.
A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve
rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős
jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet.
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók
végrehajtásával kell közreműködnie.
3. A vizsga értékelése
A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:
- Az instrukciók megértése, követése,
- a színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség,
láthatóság),
- együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása,
cselekménybe illesztése, rugalmasság - reakció váratlan történésekre),
- stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása,
illetve együttes stílusváltás, vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a
kifejezés érdekében, az egyes elemek - gesztus, beszédmód, nyelv,
mozgás - egysége),
- figyelem, koncentráció,
- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek
kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága),
- a színjáték hitele (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma,
személyessége, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes
ábrázolása),
- az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása,
cselekményépítés, sűrítés képessége, feszültségteremtés, fordulatok),
- atmoszférateremtés,
- színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás,
- fantázia ötletesség, humor.
Színpadi produkció (előadás, jelenet):
- koncentráció, figyelem,
- együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner
impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, közös
cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus
kialakítása, tartása),
- hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles
alkalmazása, személyessége, életélmények, tapasztalatok játékká
formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes
ábrázolása),
- a játék intenzitása,
- karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek
kiemelése, a karakterépítés eszköztárának gazdagsága, a
karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele),
- stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz
illeszkedő színjátékos kifejezőeszközök),
- ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz
igazodó tempóváltás),
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- feszültségteremtés,
- atmoszférateremtés.
A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Tánc- és mozgásszínházi tréning
- etűd 5-7 perc
vagy
- előadás 15-25 perc
2. A vizsga tartalma
Tánc- és mozgásszínházi produkció
A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi
adaptációjával, illetve rögzített improvizációval készített két-három fős
mozgásetűd vagy csoportos előadás lehet.
A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók
végrehajtásával kell szereplőként közreműködnie oly módon, hogy a
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon
adni.
3. A vizsga értékelése
A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- mozgástechnika,
- karakterábrázolás, hangulatteremtés,
- hitelesség (jelenlét),
- koncentráció, együttműködés.
A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli
vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színházismeret 10 perc
2. A vizsga tartalma
Előadáselemző esszé
A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról
előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat,
színházi műhely vagy diák- illetve gyermekszínjátszó csoport választott
előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább
15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző
dolgozata megfelelt.
A színházismeret szóbeli vizsga tartalma
A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból
húz a vizsgán. A tételek tartalma az alábbiakra épül:
- a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban,
az összetevők jelentéshordozó szerepe,
- színpadtípusok,
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- színházi stílusok, műfajok,
- a színházi előadások létrejöttének folyamata,
- fontosabb színházi mesterségek,
- a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás
létrejöttének folyamatában.
3. A vizsga értékelése
Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
- a feladat megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kidolgozottsága,
- megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a kérdés megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kifejtettsége,
- a kifejezés pontossága, érthetősége.
A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc
vagy
- szerkesztett összeállítás 10 perc
2. A vizsga tartalma
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és
bemutatnia egyéni produkcióját.
Szerkesztetlen összeállítás
A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői
elvet követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell
előadnia.
Szerkesztett összeállítás
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló
műsort kell összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a
világirodalom alkotásain, dokumentum- és más híranyagokon egyaránt,
tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a
szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie.
Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása
esetén a vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak
kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- előadásmód,
- beszédtechnika,
- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).
A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
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1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kreatív zenei gyakorlat
- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc
- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc
2. A vizsga tartalma
A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon
lehetőséget a zenéhez kötődő színpadi képességek minél színesebb
bemutatására:
- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus
ének/beszéd egymástól való függetlenítése,
- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek
segítségével egy akciósor lekövetése, ellenpontozása,
- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése.
A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi
elemeket, az összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen.
Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció
Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve
lírai műfajú, nép-, illetve műdalok). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság
által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő
hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia.
Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre
(részletre). A tanulónak a szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve
prózai részletekből álló - tételsorokból kell egyet-egyet választania.
3. A vizsga értékelése
A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai
- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása;
- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés
minősége;
- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció;
- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség,
prozódiai pontosság (dallamimprovizáció).
A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédtechnika
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában
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A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A
gyakorlatokat a szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből.
- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi
eszközének alkalmazásával;
- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai
szövegek felhasználásával;
- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony
alkalmazásával.
A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs
feladatból álló tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja.
A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül.
3. A vizsga értékelése
A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- a gyakorlatok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
Kommunikációs gyakorlatok:
- verbális és nem verbális közlemények hitelessége,
- kapcsolatteremtés, együttműködés.
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6. BÁBJÁTÉK TANSZAK
6. 1. A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési
követelményei
A bábművészet területén
Készítse fel a tanulót
- a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre,
- a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
- a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
- a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és
alkalmazására,
- arra, hogy átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási
lehetőségeinek határait,
- annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és
színpadtechnikai keretek között botható ki leginkább,
- arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén témaválasztását és a technikai
megoldás melletti döntését indokolja, s azt (tanári segítséggel) a
megvalósításig végigvezesse,
- a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és
reprodukálására,
- különféle szerepek megformálására,
- az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája
során a színpad iránti alázatra,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra.
Ismertesse meg a tanulóval
- a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
- a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát,
- a bábszínpadi konvenciókat,
- a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit,
- a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait,
- a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését,
alkalmazását,
- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget,
alkalmazási lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat,
- a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit,
- az egyes működési struktúrákat.
6.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Főtárgy:
Bábjáték
Kötelező tantárgyak:
Bábmozgatás
Bábkészítés
Beszéd és ének
Kötelezően választható tantárgyak:
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-

vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).

Szabadon választható tantárgyak:
- vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
- tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
- kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
- színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
- beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).

Előképző
1
2

Tantárgy
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Bábjáték
Bábmozgatás

2

2
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tantárgy
Szabadon
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tantárgy
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2
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Továbbképző
7
8
9
10

6. 3. Évfolyamonkénti tananyag és követelmény
BÁBJÁTÉK
Előképző 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag - Bábjáték
1. Kézjátékok, kéz- és árnyjátékok
 kéz, ujjak tudatos használata
 árnyjáték
tér és sík egymáshoz való viszonyulása
2. Játék ujjbábokkal, mini-bábokkal, gyűszűbábokkal
 elkészítésük és használatuk
 népköltések, ringatók, versek
 parafadugó, ping-pong labda, gyufásdoboz, filc, fagolyó, stb.
 ragasztás, vágás, illesztés, varrás
3. Játék terménybábokkal, termésbábokkal
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 természet megismerése
 közös gyűjtés
 A kóró és a kismadás; Mesebeli madás; Weöres Sándor: Kutyatár
 termések gyűjtése
 fantázianevek
4. Játék síkbábokkal
 kivágott gyermekrajzok
 A két kicsi kecske; Zelk Zoltán: A három nyúl; Hárs László: A világot
járt kiscsacsi
 a figura karaktere
 térhatások: origami, óriásfigurák, száraz gallyak, stb.
5. Játék fakanálbábokkal
 népdalok, tánc, ritmikus mozgás
 különféle textíliák
 jellegzetes ruhadarabok
 karakterfigurák készítése
 színek használata
 egyszerű, stilizált arcábrázolás
6. Játék plasztikus bábokkal
 állatmesék
 válogatás a világ népmese irodalomból
 magyar népmesék
 doboz-, guriga-, hengerbábok
7. Játék rögtönzött zacskóbábokkal
 stilizáltság
 lényegkiemelés
 különböző méretű papírzacskók, papírhulladék, színes ceruza, stb.
8. Játék álarcokkal, maszkokkal
 Kígyós Jancsi – az állatbőrbe bújás motívuma
 papír, textil, bőr, stb.
 alapformák készítése
 karakterek megtervezése
9. Játék marionett bábokkal
 Nemes Nagy Ágnes: A madarak; Aesopus: A madár és a denevér; A
három pillangó
 síkbáb technika
 plasztikus hengerfigurák
Tananyag – Bábmozgatás
1. Ismerkedő játékok
 kiszámolók, énekes, felelgető játékok
 folymatmesék, tréfás versek, stb.
 jellegzetes ember- és állathangok
 kifejező bábtartás gyakorlása
2. Kiscsoportos, páros, illetve egyéni játékok
 rögtönzés vagy irodalmi anyag kötött feldolgozása
 lazító és bemelegítő gyakorlatok
3. Bábmozgatási alapok
 játékos forma
 rögtönzött szöveg, vers, mondóka ritmusára, zenére, dalra
 merevmozgású síkbábok, fakanál/pálcás (botos) bábok mozgatása
 tárgybábok, térbeli figurák
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 marionett
 zacskóbábok
 zenés játékok
4. Térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok
 bábmozgatásban való jártasság
 bábfigura megjelenése, eltűnése
 díszletelemek, kellékek
 testséma
Követelmény
- ismerje a bábmozgatáshoz használható alapvető technikai fogásokat
- ismerje a bábok mozgatásával a megelevenítés módját
- ismerje a karakteralkotás összetevőit
- ismerje a bábos játék módját, egyszerű terek használatát
- tudjon életkorának, adottságának, érdeklődésének megfelelő feladatokat
elvégezni
- legyen képes különböző karaktereket megformálni
- tudjon csoportos bábjátékos feladatot végrehajtani
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
bábtáncoltató betlehemezés – titiri játék
 játék botbábokkal
 népmesei motívumok feldolgozása
 asztali bábjáték, egyszerű díszletek használata
 magyar népmesék előadása
 zsinóros asztali bábtáncoltatás
Követelmény
- tudjon tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon jelenetsort gyakorlás útján eljátszani
- ismerje az animáció útján történő kifejezés sajátosságait
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
 maszkos, alakoskodó játékok
 magyar népmesék előadása
 dramatikus népi játékok: turkajárás, medve-, gólyaalakoskodás
 primitív népek maszkos, kultikus szertartásai
 botbáb
 állatmesék
 megzenésített versek
 műmese-feldolgozások
 eredetmondák
Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- legyen képes a partnerekkel alkotó együttműködésre
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- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és
alkalmazni
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag










tárgyanimáció: játék a tárgyakkal
magyar népmesék
Grimm-mesék
tárgyjáték lábbelikkel
merev pálcás, kétzsinóros marionett
Mátyás-mesék
versek megjelenítése
Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi
bajvívó jelenetek

Követelmény
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- ismerje az alapvető bábszínházi konvenciókat
- ismerje az alapvető szakkifejezéseket
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag











óriásbábok, óriásmaszkos-jelmezes figurák
Görög mitológiai történetek
Szent György és a sárkány
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
vegyes technikájú bábok
magyar népballadák
témák a világirodalomból
zenés koreográfiák
Csukás István: Ágacska
Erich Kästner: Május 35

Követelmény
- tudjon jelenetet gyakorlás útján eljátszani
- tudja a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségeket felismerni és alkalmazni
- legyen képes a színpadi szituációnak megfelelően improvizálni
- önálló feladatmegoldás esetén tudja megindokolni témaválasztását, technikai
megoldását indokolni
- tudja a megvalósításig végigvezetni
- ismerje a főbb báb- és színpadtechnikákat
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Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Kézjátékok
 természeti jelenségek
 szájszinkron
 kézpantomim
2. Kesztyűs bábjáték
 tradicionális vásári bábjáték, pl.: Vitéz László történetek; Punch és Judy
és Polichinelle, stb.
 Weöres Sándor: Csalóka Péter
Követelmény
- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási
lehetőségeit
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
- vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében
- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Indonéz árnyjátéktechnika
 A kis gömböc – népmese
 Táltosok küzdelme – népmeséinkből
 Csatajelenetek – történelmi mondákból
 Bál XIV. Lajos udvarában – sziluett technikával
 Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
 Balázs Béla: A fekete korsó; A halász és a hold ezüstje
 Michael Ende: Ofélia árnyszínháza
2. Mechanizált tárgybábok
 Lewis Carrol: Alice Csodaországban
 Kiss Anna : Dömötörkor
 Cervantes: Don Quijote (részletek)
Követelmény
- ismerje a bábszínpadi játék konvencióit
- ismerje a bábjátékos tevékenység főbb összetevőit
- ismerje az egyszerű bábtechnikák és a bábszínpad-technikák alkalmazási
lehetőségeit
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
- vegyen részt egyéni és csoportos bábjátékos feladatok elvégzésében
- ismerje a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: Bunraku
a tradicionális japán mozgatási technika
 a bábu felépítése
2. Színpadtechnika
 fényutca
3. Rávezető gyakorlatok
 az asztali bábozás
 botbáb – mozgatás
 jávai árny
4. Etüdök
5. Egypercesek
6. Szóló játék
Követelmény
- ismerje a bábjátékban rejlő esztétikai értékeket
- ismerje az egyeteme és magyar bábtörténet jelentős kultúrtörténeti
vonatkozásait
- tudja a bábjáték komplexitását értékelni
- legyen képes elgondolások, történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára
és megjelenítésére
- legyen képes az elgondolásait önállóan megvalósítani
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: Vajang
 indonéz tradicionális mozgatási technika
 mitikus történetek
 mechanikus áttétel
2. Színpadtechnika
 bábparaván
 talpakon álló díszletek
 kellékek használata
3. Gyakorlati előzmények
 paravánsík
 térbeliség
 perspektivikus megjelenítés
4. Mesejáték bemutatása
Követelmény
- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni
- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni
- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni
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Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: kínai (rászorításos) technikájú árnyjáték
 a megvilágítás módja
 a bábok mérete
 mozgatásának technikája
2. Színpadtechnika
 szórt fény megvilágítás
 keretre feszített vászon
3. Klasszikus bábjáték vagy drámai mű bábszínházi adaptációja
Követelmény
- ismerje napjaink bábjátszásának törekvéseit, gyakorlatát
- tudjon elemezni, kritikai vélemény alkotni
- legyen képes az alkotó társakkal toleránsan viselkedni
- tudjon tervezői, kivitelezői, előadói résztevékenységeket végezni
- tudjon különböző színpadi karaktereket megformálni

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bábtechnika: többzsinóros, mozgatókereszttel ellátott marionett
a marionett báb mozgatása
 a naturális test ismerete
 az emberi mozgás
2. Színpadtechnika
 a bábszínpadi tér
 a bábjátékosok elhelyezkedése
 díszletek, kellékek
 a bábok tárolása
3. Egy zenés színházi előadás
Követelmény
- ismerje a lehetséges működési struktúrákat
- ismerje a bábjátszás lehetséges társadalmi szerepeit
- tudjon önállóan feladatot megoldani
- tudjon önállóan véleményt alkotni
- legyen képes kísérletező szemlélet kialakítására
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BÁBMOZGATÁS
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb
leegyszerűsített , szimbolikus báb
 szereppel való azonosulás
 kéz, test, mimika intenzív használata
 szabad tér vagy asztali játék
 térelemek, plasztikus díszletek
 irányok használatának tudatosítása
2. A bábun hátulról irányítható mozgatóbotot vagy nyílást hagyunk
 a hátulról való mozgatás alapjai
 a bábu méretéhez irányított gesztusok, mozdulatok
 kis méretű bábu asztali játékhoz
 együttműködés
3. Járás, ülés, állás, fekvés, gesztusok a kezekkel, fejmozgás
4. Sarkain megcsomózott kendőre kötött fejű figurával gyakorlás
Követelmény
- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni
- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket

Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Maszkos alakoskodó játékok
 rituális, hagyományőrző és színpadi formák
 egyszemélyes gesztusrendszer
 sűrítés és felnagyítás
2. Félmaszkok-maszkok használata
 az arc részleges vagy teljes eltakarása
 az álarcot fedő festék, mint maszk
 félmaszk
 teljes maszk
 fejburok
3. Mimes gyakorlatok
4. A természetes térirányok, kifejező gesztusok
5. Egyéni karakteralkotás
 népi alakoskodók
 farsangi maskarások
 fantázialények
6. Csoportos játékok
 rítusok, táncok, egyszerű koreográfiák
 egyszerű némajátékos improvizációk
7. Botbáb
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 az alulról, egy vagy több pálcával mozgatott bábu anatómiája
 bábtáncoltatás
 látványos színpadkép
 finom mozdulatok
 érzelmek, lírai jelenetek bemutatása
8. Egy hosszú (a báb talpán túl érő) mozgatópálcával ellátott, alulról mozgatott
figura egy kézre
 alapvető mozgások
 egy-egy mozdulat súlypontjai
 oldalra hajolás
 a színpad törvényszerűségei
 egyszerű tánckoreográfiák
9. Segédpálca alkalmazása – két kéz összmunkája
 mozdulatok vezetése nyugvóponttól nyugvópontig
 mozgássor
 egyszerű kellékhasználat
Követelmény
- legyen képes tanári instrukciók mentén dolgozni
- tudjon bemutatott mozdulatsort gyakorlás útján elsajátítani, reprodukálni
- ismerje a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Tárgyanimáció
 mozgatási technikák
 tárgy jellege és a mondanivaló
 tárgy, eszköz anyaga
2. Gyakorlatok a tapintás fejlesztésére
 anatómiai azonosság
 szituációs játékok modellhelyzetekre
3. Tárgyak átalakítás nélkül történő alkalmazása
4. Marionett
 egyszerűbb változatok
 mozgatási technika
 gyakorlatok a járószint érzékeléshez
5. Merevpálcás marionett bábu
 néhány szereplős jelenetek
 csoportos koreográfiák
6. Merevpálcás bábu, csípőben mozgó lábízesülésekkel, vállban ízesülő karokkal
 a bábu megtartása
 állás, járás, leülés
 alapvető gesztusok karokkal
7. Kellékezés merevpálcával ellátott tárgyakkal
 a játékos és a kellékes együttműködése
 a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása
Követelmény
- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően
alkalmazni
- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését
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- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Óriásfigurák hosszú mozgatóbotok segítségével
 összehangolt munka
 a bábu súlypontja
 tereptárgyak kikerülése
 balesetvédelem szempontjai
 finomabb gesztusok
 segédpálcával mozgatott testrészek ízületekkel történő ellátása
 alapvető bábmozgatási technikák
 speciális mozgásokra képes figurák
 alkalmazott technikák törvényszerűségei
Követelmény
- tudjon egyszerű bábmozgatási technikákat a színpadi tartalomnak megfelelően
alkalmazni
- ismerje az általa használt báb felépítését, alkotórészeinek elnevezését
- tudja az általa készített bábut a színpadi tartalomnak megfelelően mozgatni
- ismerje az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok
alkalmazását
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Kézjáték
a kéz művészi ereje
 tapintás általi érzékelés gyakorlása
 növény-, ember- és állatábrázoló játékok
 a belső állapotnak megfelelő, kifejező mozgás
 csoportosan alkalmazható készségek
 a test kényelmes elhelyezése
 kifejező gesztusok használata
2. Természeti jelenségek ábrázolása
 vulkán, cseppkőbarlang
3. Fantázialények alkotása
4. A szájszinkron
 egyszerű figurák
 pontos, ritmusos előadásmód
 szájmozgatás begyakorlása
 szövegszinkron felvett szöveggel
 sajátos szövegmondás
5. Kesztyűsbáb
 a kesztyűsbáb anatómiája
 akciódús, mozgalmas játékok
 kellékhasználat
 ping-ponglabdafejes kéz-emberke
 a tekintet irányítása
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 karakteres mozgások
 csuklóig érő kesztyűs báb
 karakterek életre keltése
 csukló alá érő kesztyű – derékban hajló bábfigura
 kétkezes játék
 vásári bábok mintájára készült, ujj- és nyakgyűszűkkel ellátott
kesztyűsbáb
Követelmény
- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elveit, azok egyszerűsített
változatait
- tudja a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
- ismerje az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Árnyjáték
 a pontfény-megvilágítással létrehozható hatások
 gyakorlatok az árnyékok létrehozásához
 síkfigurák használata
 két mozgatópálca használata az árnybábukon
 kellékezés és technikai háttérfeladatok
 kísérletek a fény útjának megváltoztatásával
2. Tárgyak átalakítással történő felhasználása
 mozgatás
 helyzet és karaktergyakorlatok
Követelmény
- a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült változatokat tudja használni
- legyen képes az életkorának, adottságainak, érdeklődésének megfelelő
bábmozgatási feladatok elvégzésére
- legyen képes különböző színpadi karakterek megformálására
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bunraku
gyakorlás kisebb méretű bábbal
 minél több játékos munkájának összehangolása
 testtartás
 a test súlypontja
 a végtagok helyzete
 a mozdulat kiindulási és végpontja
 a mozdulat folyamatának fázisa
 a mozdulatok begyakorlása fázisonként
 a mozdulatsor összeépítése
 a tekintet irányítása
Követelmény
- ismerje a tradicionális bábtechnikák elvén elkészült bábok mozgatását
- ismerje a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét
- tudja a kézmozgás által közvetve vagy közvetlenül kifejezni
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Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Vajang-golek jávai bábjáték
 az ujjak egymástól függetleníthető mozgatása
 manipulációs készség
 laza csukló
 irányíthatóság
 fejlesztő lazító gyakorlatok
 járás a paraván síkjában és mélységében a magasság megtartásával
 hajlás, ülés, fekvés
 a tekintet pontos irányítása
 gesztusok a kézzel
 fej- és testtartás
 gesztusok a karral
 pálcázott kellékek használata
 mozdulatok indítása, végigvezetése, lezárása
Követelmény
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Kínai árnyjáték (pálcás mozgatás hátulról, a rászorítás technikájával)
a mozgató elhelyezkedése
 megvilágítás
 manuális készséget fejlesztő és ujjlazító gyakorlatok
 az árnyvászon teljes felületének bejátszása
 a szórt fény
 gyakorlatok sablonfigurákkal
Követelmény
- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Marionett
 egyszerűbb változatok
 mozgatási technika
 gyakorlatok a járószint érzékeléshez
 néhány szereplős jelenetek
 csoportos koreográfiák
 a bábu megtartása
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 állás, járás, leülés
 alapvető gesztusok karokkal
 a játékos és a kellékes együttműködése
 a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása
2. Gyakorlatok
 merevpálcás kéz- és lábcérnásbáb, mozgató kereszt nélkül
 mozgatókeresztes (mozgatózsinórokon függő) báb
Követelmény
- ismerje a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
- ismerje a tárgyak, tárgy-bábok és a holt anyag életre keltésének módját
- legyen képes a természetes mozgások megfigyelés alapján történő utánzására
- ismerje a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
6.4. 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. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből
kiválasztott három különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán
a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a
tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával.
Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
- bábjáték,
- bábkészítés vagy beszéd és ének.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
- bábjáték,
- egy választott tantárgy az alábbiak közül
 bábmozgatás,
vers- és prózamondás,
 bábszínházismeret,
 beszédtechnika,
pantomim,
 kreatív zenei gyakorlat,
 bábszínészet,
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 báb- és díszlettervezés,
 színpadtechnika (szcenika).
A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
- egyéni 3-5 perc
vagy
- páros 5-10 perc
vagy
- csoportos 10-20 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve
zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy
rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet. A tanuló
produkciójában szabadon választott bábtechnikát alkalmazhat.
3. A vizsga értékelése
A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- bábmozgatás,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk
összhangja,
- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
- egyéni 5-10 perc vagy
- páros 10-20 perc vagy
- csoportos formában 15-30 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve
zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy
rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak
produkciójában legalább két különböző választott bábtechnikát kell
alkalmaznia.
3. A vizsga értékelése
A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- bábmozgatás,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
- a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk
összhangja,
- más művészeti ágban szerzett ismeretek alkalmazása,
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- együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.
A BÁBMOZGATÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A bábmozgatás gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábmozgatás
- mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával 3-6 perc
- rögtönzött tárgyanimáció 2-3 perc
2. A vizsga tartalma
A bábmozgatás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával
A tanulónak két mozdulatsort kell bemutatnia technikánként 2-3 perc
időtartamban
kétkezes
játékkal,
kesztyűsbábokkal,
két-három
karakter
szerepeltetésével, kellék- és díszlethasználattal,
- bonyolultabb marionett technikával (legalább 6 ponton irányított bábbal),
díszlethasználattal.
A mozdulatsort a tanulónak a kötelező mozgáselemek felhasználásával kell
a vizsgát megelőzően megterveznie és begyakorolnia.
Kötelező mozgáselemek: járás, hajlás, leülés, lefekvés, felülés, felállás,
térdelés, bukfenc, mászás, ugrás.
Rögtönzött tárgyanimáció
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával etűdöt
készít és mutat be.
A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de
legalább tizenöt darab környezetünkben található használati tárgyal (pl.
cipó, üvegek, konyhai eszközök).
A felkészülési idő 10 perc.
A vizsgán a tanuló a bábmozgatás valamennyi feladatát bemutathatja
szöveggel vagy szöveg nélkül, illetve zene vagy hangeffektusok
beépítésével.
Szükség
szerint
igénybe
vehet
segítőt
(pl.
kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok
alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a tanulónak kell
gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A bábmozgatás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- karakterek, állapotok, érzelmek megformálása a báb kifejező
mozgatásával,
- a mozdulatok kivitelezésnek pontossága,
- a mozgássor folyamatossága,
- a gesztusok kifejezőereje,
- kontaktus a bábok között, a két kéz összehangolt játéka (kétkezes
játéknál),
- a tekintet tudatos irányítása,
- a kézmozgás általi közvetett vagy közvetlen kifejezőkészség,
- játékos és kellékes együttműködése, a mozgató kéz és a kellék együttes
mozgása,
- a zene vagy hanghatások és a mozgás összhangja,
- a bábok nézőkkel való kommunikációja.
A rögtönzött tárgyanimációnál az előbbieken túl:
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- absztraháló képesség,
- kreativitás,
- fantázia.
A BÁBKÉSZÍTÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábkészítés 60 perc
2. A vizsga tartalma
Botosbáb készítése és használata
A vizsgán a tanulónak típusfigurát (pl. király, bohóc, tündér, boszorkány)
kell megalkotnia, rögtönzött módon megvalósítva.
Az elkészített bábot a tanuló a játéktérbe helyezve, a báb karakterének
megfelelően egyszerű, három elemből álló mozgássor (pl. járás, forgás,
dőlés) bemutatásával megmozgatja, láthatóvá téve használhatóságát és
vizuális jellemzőit.
A bábkészítéshez szükséges anyagokat és eszközöket a szaktanár által
összeállított lista alapján a vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.
3. A vizsga értékelése
A bábkészítés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai.
- karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség,
anyagválasztás),
- műfaji sajátosságok figyelembevétele,
- arcelemek megjelenése esetén azok kifejező elhelyezése,
- lényegkiemelés, tárgyalkotó képesség,
- ötletesség, stilizáltság,
- anyag- és eszközismeret,
- használhatóság,
- manuális és konstruáló képesség,
- bábjátszói alapismeretek,
- művészi hatás.
A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszéd és ének
- beszéd 8-10 perc
- ének 8-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Beszéd: csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempó-, hangsúly- és
hanglejtésgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és
összeállított gyakorlatsor.
Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék
A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására
irányuló, valamint ritmus- és dallamimprovizációs gyakorlatok köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
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A zenés dramatikusjáték alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a
magyar népi szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a
capella játékaiból. Követelmény, hogy a csoport tagjai szólóban és
együttesen énekelve is megmutatkozzanak a produkcióban. Tartózkodni kell
a könnyű műfajú darabok adaptálásától és a play-back technikától.
3. A vizsga értékelése
A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Beszéd:
- a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Ének:
- tiszta intonáció,
- stílushű előadásmód,
- a mozgás és az ének összehangolása,
- ritmus- és dallaminvenció,
- együttműködés.
A BÁBSZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli
vizsgarészből áll.
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínházismeret 10 perc
2. A vizsga tartalma
Előadáselemzés
A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról
előadáselemző esszét kell készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi
műhely vagy diák-, illetve gyermekszínjátszó csoport választott bábszínházi
előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15
nappal be kell nyújtani a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata
megfelelt.
A bábszínházismeret szóbeli vizsga tartalma
A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból
húz a vizsgán. A tételek tartalma az alábbiakra épül:
- a bábszínházi előadás összetevői, kapcsolatuk és szerepük az
előadásban, az összetevők jelentéshordozó szerepe,
- bábtechnikák, színpadtípusok,
- a bábszínházi stílusok, műfajok,
- a bábszínházi előadás létrejöttének folyamata,
- fontosabb bábszínházi mesterségek,
- a bábszínházi előadás különböző közreműködőinek szerepe az előadás
létrejöttének folyamatában.
3. A vizsga értékelése
Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
- a feladat megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kidolgozottsága,
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- megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
A bábszínházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a kérdés megértése,
- az ismeretek gazdagsága,
- a téma kifejtettsége,
- a kifejezés pontossága, érthetősége.

A PANTOMIM TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Pantomim 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A pantomim gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Technikai etűd
A technikai etűd szabadon választott pantomimtechnikai elemek
felhasználásával, kombinációjával összeállított és begyakorolt mozgássor
lehet 3-5 perc terjedelemben.
Drámai etűd
A drámai etűd önálló témaválasztás mellett a sűrítés, absztrahálás
szempontjainak figyelembevételével előzetesen elkésztett pantomimjáték
lehet 3-5 perc terjedelemben.
3. A vizsga értékelése
A pantomim gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Technikai etűd:
- az etűd szerkezete, íve,
- a választott technikai elemek nehézségi foka,
- technikai kivitelezés,
- a tónus és az egyensúly minősége.
Drámai etűd:
- az etűd szerkezete, íve,
- absztrahálás,
- sűrítés,
- a technikai elemek kivitelezése,
- karakterábrázolás,
- az előadó színpadi jelenléte.
A BÁBSZÍNÉSZET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínészet 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
Bábszínpadi produkció
A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve
zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy
rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet. A tanulónak
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egyéni szöveges jelenet(ek)et vagy előadást kell bemutatnia választott
bábtechnika alkalmazásával, kellék- és díszlethasználattal.
A vizsgán a tanuló szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl.
kellékhasználatához, zenei, illetve hangeffektusok, hangtechnikai eszközök
alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a tanulónak kell
gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A bábszínészet gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a figura hiteles megteremtése a báb közvetítésével,
- a beszéd és a mozgatás összhangja, hanggal és mozgatással való
ábrázolás ereje,
- nyelvi kifejezőeszközök használata,
- a bábmozgatás kifejezőereje, pontossága, a mozdulatsorok
folyamatossága,
- kapcsolatteremtés a közönséggel,
- kettős színészi feladat ellátásánál a bábu és az animátor viszonya,
- koncentráció,
- térhasználat.
A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott jelenet
- díszleteinek elkészítése makett formájában a játéktér jelzésével,
- egy bábfigurájának elkészítése színtervvel és szakrajzzal.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott
jelenethez a vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsgarész előtt 15 nappal
be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája
megfelelt.
2.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga tartalma
A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
- a tervezés és készítés szempontjai,
- a megvalósítás eljárásai,
- díszletmegoldások,
- a paravánok és a bábtechnikák összefüggései,
- a színpad részei.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban
feltett kérdésekre válaszol.
3. A vizsga értékelése
3.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- az alapanyag és a megjelenítés összhangja (technika, stílus stb.)
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- a makett, a báb, a színterv és a szakrajz kivitelezésének igényessége,
pontossága,
- a báb/díszlet képzőművészeti megjelenítése, karaktere, stilizáltsága,
mozgathatósága,
- formaalkotó, kifejező, konstruáló, karaktermegjelenítő képesség,
- a méretek és arányok egymáshoz való viszonya,
- a darab témája és a díszlet kapcsolata,
- saját elképzelések kifejezése a vizualitás nyelvén.
3.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a kérdés megértése,
- tájékozottság
= a bábtechnikákban,
= a színpadok, paravánok típusaiban,
= a tartalom és a bábtechnikák összefüggéseiben,
= a tartalom és a bábszínpadi látványelemek összefüggéseiben,
- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.
A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA) TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika)
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika) 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott díszlettervhez
- elölnézeti és alaprajz készítése méretarányosan,
- bábtervhez szerkezeti rajz, kivitelezési terv készítése.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott
díszlettervhez, a vizsgamunkát, amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal
be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.
2.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga tartalma
A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
- a bábszínházi megjelenítés sajátosságai,
- a bábszínházi stílusok,
- a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságai,
- a fontosabb szakkifejezések ismerete,
- a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások,
eszközök, berendezések ismerete, színpadtechnikai tudnivalók,
- tűzbiztonsági feltételek és balesetvédelem.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban
feltett kérdésekre válaszol.
3. A vizsga értékelése
3.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai.
- a rajzok és a kivitelezési terv megfelelése a megadott terveknek,
- a kivitelezés igényessége, pontossága.
3.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
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- a kérdés megértése,
- tájékozottság
= a bábszínházi stílusokban,
= a színpadok, paravánok fajtáiban,
= a színpadtechnikában,
= a különböző bábfajták mechanikájában,
= a tűz- és balesetvédelemben,
= a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások,
eszközök, berendezések terén,
- a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.
A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
- szerkesztetlen összeállítás 5-7 perc
vagy
- szerkesztett összeállítás 10 perc
2. A vizsga tartalma
A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és
bemutatnia egyéni produkcióját.
Szerkesztetlen összeállítás
A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen) készül, a művek összeállításakor nem kell egységes szerkesztői
elvet követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell
előadnia.
Szerkesztett összeállítás
A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló
műsort kell összeállítania. Az összeállítás alapulhat a magyar és a
világirodalom alkotásain, dokumentum- és más híranyagokon egyaránt,
tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a
szerkesztést a tanulónak önállóan kell végeznie.
Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása
esetén a vizsgán igénybe vehető segítő, akinek személyéről a tanulónak
kell gondoskodnia.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
- előadásmód,
- beszédtechnika,
- anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).
A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kreatív zenei gyakorlat
- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-17 perc
- szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc
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2. A vizsga tartalma
A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd
A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon
lehetőséget a zenéhez kötődő színpadi képességek minél színesebb
bemutatására:
- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus
ének/beszéd egymástól való függetlenítése,
- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek
segítségével egy akciósor lekövetése, ellenpontozása,
- egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése.
A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az
összeállítás azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen.
Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció
Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A
dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő, illetve
lírai műfajú, nép-, illetve műdalok). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság
által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető élő
hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia.
Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre
(részletre). A tanulónak a szaktanár által összeállított - rövid, verses, illetve
prózai részletekből álló - tételsorokból kell egyet-egyet választania.
3. A vizsga értékelése
A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai
- gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása;
- etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés
minősége;
- hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció;
- éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség,
prozódiai pontosság (dallamimprovizáció).
A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédtechnika
- csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
- kommunikációs gyakorlatok 5-10 perc
2. A vizsga tartalma
A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve párosformában
A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A
gyakorlatokat a szaktanár állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből.
- szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi
eszközének alkalmazásával;
- helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai
szövegek felhasználásával;
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- blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony
alkalmazásával.
A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs
feladatból álló tételsort állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja.
A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat
alkotnak, és közösen húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül.
3. A vizsga értékelése
A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
- a gyakorlatok ismerete,
- a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
- koncentráció,
- együttműködés.
Kommunikációs gyakorlatok:
- verbális és nem verbális közlemények hitelessége,
- kapcsolatteremtés, együttműködés.
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7. GRAFIKA TANSZAK
7.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
7.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.
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7. 3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Előképző 1-2.
Követelmény
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 környezetükben fellelhető
esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi. Fontos feladata a programnak, hogy
célként tűzze ki a gyerekek és tanárok közös tevékenységének, a tanári
korrektúra
elfogadásának
igényét,
az
alkotó
jellegű tevékenységek
folyamatainak széles
körű megismerését,
vagyis az alkotásra
nevelés folyamatának megalapozását.
Tananyag
A kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés,
Az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás
elsajátíttatása,
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
elsajátíttatása, Az örömteli alkotómunkára való felkészítés.
Előképző
1.

Tananyag
Ismerkedés a tanulókkal
Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi
készségszintjéről
Élménykifejezés
Élményrajzokon a szereplők érzelmeinek kifejezése
Az öröm (születésnapomon, győztem.), bánat (szomorú voltam.),
félelem (megijedtem.)
megjelenítése
A színek hangulati szerepének felhasználása (mérettel, tiszta színnel a
kép központi alakjának kiemelése)
Technika: zsírkréta, színes ceruza, filctoll
Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel
Vizuális alapelemek: a pont, vonal, folt, megismerése
Játékos gyakorlatok:
- Pont - sűrűsödés, ritkulás, vonal és folt képzése ponttal (eső,
esőcseppek, szirmok),
- Vonal - sűrűsödés, ritkulás, vékony, vastag, rövid, hosszú,
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vonalból foltképzés
(zápor, szalmakötegek),
- Folt - kicsi, nagy, fekete-fehér foltritmus (tél) Technika:
grafitceruza, tusrajz, papírtépés
Műalkotások bemutatása:
- Őskori barlangrajzok,
- pointilista képek, Victor Vasarely vonalas jellegű képei
Ismerkedés a kiemeléssel, a
lényegmegragadással Karakter kifejezése
arányok torzításával Hasonlóság,
azonosság, különbözőség észrevetetése
Jellemvonások felismerése képekről,
fotókról Technika: plasztikai feladatok
A tér felfedezése
A képmezőben való tájékozódás és ennek gyakorlati alkalmazása
Téri szituációs feladatok végzése építőkockával
Irányfelismerés játék közben (fenn, lenn, kívül; belül)
Irányok ábrázolásával kapcsolatos munkák készítése mesejelenetekből
Technika: zsírkréta, tempera
A tér ábrázolása
A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény
alapján (állatkertben, cirkuszban, játszótéren)
Séta az állatkertben, játszótéren (termések, növények gyűjtése) Állatok
rajza, formázása agyagból
Technika: zsírkréta, diófapác, lavírozott pác, monotípia, agyagozás
Bábkészítés - bábjátszás
A séta során gyűjtött növények, termések felhasználásával bábkészítés
egyéni ötlet alapján
Az elkészült bábok segítségével szituációs játékok, mese dramatizálása
A színek világának felfedezése
Ismerkedés a színekkel:
- A főszínek megismerése,
- Színkeverési próbálkozások,
- A hideg-meleg színek megismerése,
- Színkontrasztok szerepe,
- A sötét és világos színek hangulati hatása
A feladatok végezhetők:
- Zene felhasználásával,
- Az évszakok jellemző színeinek megfigyeltetésével,
- Színkompozíciók létrehozásával
Javasolt technika: akvarell, színes ceruza, mozaik
Kiállítás, Múzeumlátogatás
Múzeum vagy kiállítás közös látogatása. Lehetőség szerint néprajzi
anyag megtekintése
(tájház, népi eszközök,
viseletek) Csoportkiállítás
rendezése
Követelmény
A tanuló legyen képes:
- A vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére,
- Az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér),
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- Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő
erejére építeni. Rendelkezzen alapvető jártassággal a
színkeverésben.
Jártasság szintjén ismerje a csoportos munka alapelemeit.
Előképző
2.
Tananyag
Az előző évi ismeret felmérése
A méretek, arányok megértése, felismerése
A tér érzékeltetése
(takarások) Szubjektív
színhasználat
Meseillusztráció készítés: leporelló - kollektív munkával
Technika: tempera, viaszolt festékrétegbe karcolás
Műalkotások bemutatása: egyiptomi képek (takarások, kiterített tér)
A szerkezet felfedezése
Szerkezettel kapcsolatos feladatok (rész-egész, folyamat, kezdet, vég,
sorrend) gyakorlati alkalmazása tematikus munkán (pl.: szüret)
Technika: filctoll, papírdúc, papírvágás, -ragasztás
Portré és alakrajz
Önarckép készítése (emlékezetből vagy
tükörből) Szüleim portréja (alapvető
arányokra figyelemmel) Többalakos
kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör)
Technika: grafitceruza, zsírkréta, kollázs
A sík és tér
Sík és tér fogalmának gyakorlati megismerése
Maszk rajza, maszk készítése
Témakör: farsangi népszokások
(busójárás) A külső tér
megfigyeltetése séta során
Vázlatok készítése épületekről
Játékos épülettervezés (papírplasztika, makett készítése vegyes anyagok
felhasználásával)
A térből szerzett ismeretek felhasználása kollektív munka
során (az utcán) A feladatsorban javasolt technikák: zsírkréta,
pasztellkréta, tempera, agyag
A színek kifejező ereje
A színek hangulati hatásának felhasználása
Komplementer színpórok, színárnyalatok, tört és tiszta színek
megismerése
Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése
Dramatizálás Kiállítás, múzeumlátogatás
Követelmény
A tanuló legyen
képes:
- A vizuális alapelemeket (pont, vonal, sík,
tér kontraszt)
felismerni és alkalmazni,
- Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak,
Körtánc AMI
Program

folt,

felület

irány,

rajzok,
Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

festmények formájában megörökíteni,
- A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni.
Ismerje és legyen képes alkalmazni
- A kiemelést,
- Az anyag, forma, funkció összefüggéseit,
- Az időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét,
- Önállóan (tanári korrektúra mellett) a megismert technikákat.
Legyen képes a megismert műalkotásokról és a környezetükben lévő
tárgyakról (tanári segítséggel) véleményt mondani.
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RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Alapfok 1.

Tananyag
Formai felfedezések
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata
Közvetlen élmények elemzése, motívumgyűjtés (gyűjtögetés)
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata
Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel
A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés
alkalmazásával (lavírozott tus, -pác eljárás)
A feladatokhoz, problémákhoz kapcsolt műalkotások elemzése
Mintázás. Plasztikai minőségekben (ritmus, textúra, pozitív-negatív)
gazdag felület létrehozása agyaglapon nyomhagyással
Az írás és a nyomtatás története a mezopotámiai kultúrától kezdődően
Különféle anyagokból (természeti, mesterséges) kollográfia készítésea
faktúrák kontrasztjával
Színek kölcsönhatása
Művészeti élmények (színház,
tánc,
mesék) feldolgozása
színes
kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák
alkalmazásával
(pasztell,
tempera, kevert
technikák
megoldásaival)
Saját élmény kifejezése képsorozattal a feladathoz kapcsolt
műalkotások elemzése nyomán, szubjektív szín-, térábrázolás
lehetőségeivel
Mesehős portréja a színek kifejező erejének alkalmazásával (vidámság,
bánat, félelem)
Forma és mozgás
Portré. Karakter ábrázolása a mimika, groteszk lehetőségeivel
Mozgásváltozás, mozdulat, egyszerű mozgássor elemzése, megjelenítése
Vonalas ábrázolás közvetlen élmény (mozgásos szituációk,
film, fotó) alapján
A forma felépítése, formatömegek megjelenítése ecsetvázlattal,
színfoltokkal (álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)
Szobrászati alkotások elemzése, kiállítás látogatás
A téli ünnepkör néhány eleme (hagyományok, szokások)
Több figurás kisplasztika mintázása ünnepkörökhöz kapcsolódóan
(Betlehem, regölés) Az anyagszerűség követelményeinek megtartása,
ragasztás agyagpéppel Játékkonstruálás, agyag-kerámia fejű bábok,
babák textil és más anyagok alkalmazásával
Ember és terek
Épített terek, helyi építészeti (műemlék) alkotások megfigyelése,
építészeti motívumok gyűjtése (vázlatok).
Síkjellegű városképi kompozíciók készítése sötét-világos folt redukcióval,
kontraszttal
Tus és szénrajzok nagyobb méretben
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal Térplasztika illusztratív
tartalommal
(labirintus)
Nagyméretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és
tér használattal, az alkalmas technika megválasztásával
Követelmény
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A tanuló ismerje és legyen képes alkalmazni
- A síkbeli ábrázolás alapvető elemeit,
- A különböző rajzi és festészeti technikákat (tus, szénrajz,
vízfestés, tempera). Legyen képes vizuális élményeit megörökíteni.
Alapfok 2.
Tananyag
Természeti motívumok
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek
(színes ceruzák, kréták, akvarell technika)
Tematikus feladatok a tanulmányok felhasználásával
Életfa motívum megjelenítése (népmesék, legendák, mítoszok alapján),
sgraffito jellegű viaszos technika alkalmazása
Átírás képi igénnyel, egyéni, esztétikusan formált kifejezéssel (színes tussal)
Növény és állat tanulmányok, illusztrációk különböző művészeti
korokból különböző kultúrákból
A mítoszok, legendák állatai
Fantáziára épülő illusztratív feladatok
Állatok ábrázolása közvetlen élmény alapján
Mozgás, arány, formatömeg érzékeltetése vonalrajzzal
A mesék táltosai, paripái - alkotó képzelet és tanulmányok
felhasználásával, figurális dombormű mintázása
Kép, jel, jelkép, szimbólum
A forma jele, a karácsony jelképei - dekoratív tervezés
Mézeskalácsformák tervezése.
A mézeskalács sütés hagyományai, a mézeskalács díszítése
Karácsonyi díszek szalmából
A népi játék, a népi kézművesség néhány eleme
Az emberi arc belső arányai, a karakter, a mozgás-változás, a mimika
megjelenítése képi igénnyel
Alakoskodások, szimbolikus tartalmak megjelenítése plasztikában
Viselhető maszk készítése torzítással, szimbolikus tartalommal,
plasztikai minőség, grafikai minőségek alkalmazásával (papír-, gipszmasé,
agyag)
A képzőművészet és társművészetek (színház, irodalom, zene, tánc)
kapcsolata
Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése
Forma, tér, szerkezet
A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata
Konstruálás, különböző szerkezetek készítése többféle anyag
felhasználásával (pálcák, drót)
Néhány egyszerűbb szerkezet képi síkredukciója
Képzelt gépek, szerkezetek, emberszabású konstrukciók színes
kompozíciói, csoportmunkában, nagy méretben, illusztratív
tartalommal
Kiállítás látogatás (műfajok felismerése)
Követelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.
Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai
kifejezésmódokban.
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Ismerje és alkalmazza a síkbeli ábrázolás alapelemeit.
Legyen képes egyszerű rajzi, festészeti technikák alkalmazására.
Tanári segítséggel legyen képes egyszerű beállítások képi, plasztikai
bemutatására; a mesék, történetek, irodalmi művek képi megfogalmazására.
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Alapfok 3.
Tananyag
A síkból a térbe
Emelkedő forma grafikai, színbeli, plasztikai és egyéb feldolgozása.
A vizuális alapelemek (pont, vonal, folt) virtuális (képzelt) térbe történő
elmozdulásai
Játék a vonallal a sík és tér határán
A Térábrázolási rendszerek
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy
korszakain Isi keresztül, műalkotás-elemző órák segítségével
Őskor, Egyiptom, Mezopotámia, Görög, Római
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal
Teljes síkba forgatás, mitologikus terek építése, megrajzolása axonometrikus
formában
Technika: tempera, tollrajz
Statika és dinamika
Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölészervezés,
nagyságrendi kiemelések természetes és mesterséges formák, saját élmény
és illusztrációs feladatok segítségével
A kompozíciós elemek szerepe
Technika: tollrajz, festés, kollázs, nyomatok, plasztika
Vonal, folt, szín
A vonal, folt és szín formaképző szerepének vizsgálata szabad témaválasztás
alapján
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi
életmód eseményeinek feldolgozása
Archaikus kultúrkincs
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi,
plasztikai és grafikai feldolgozása
Teremtésmítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia
Követelmény
A tanuló ismerje és használja a sík és tér alapelemeinek rendszerét. Tudjon
bánni a grafikai eszközök közül a tollal, krétával.
Ismerje a 12 fokú színskálát és tudja azt képek elkészítésénél
alkalmazni. Ismerje az emberiség mítoszainak néhány fontos művét és
legyen képes ezzel kapcsolatos művek elkészítésére.
Tudja és ismerje a vonal, folt, szín képalakító szerepét.
Alapfok 4.
Tananyag
Szín-világ a monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
Tiszta színekből és szürkékből építkező kép
Három főszínre hangolt kép
Magában való színkontraszt (J. Itten), színezet kontraszt
Komplementer színpárok
Szín és tér, színes tér - színes plasztikák
Spirál és hullám
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Természetes és mesterséges formák szerkezeti, látvány utáni és élményszerű
feldolgozása
Képi (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs), grafikai (metszet,
tollrajz) és plasztikai
(gipsz, agyag) feldolgozás
Műalkotás elemzés
Összehasonlító műelemzés az ókeresztény kortól a XX. sz. elejéig
Az elemzés és feldolgozás az évfolyam feladataihoz kötődik
Életképek
Életképek és térábrázolási rendszerek
Korok ünnepeinek és hétköznapjainak megjelenítése a megismert
ábrázolási rendszerek segítségével
Képi, grafikai, plasztikai, fotó, videó feldolgozások, életképek, jelmezek,
díszletek
Mondák, eposzok
Mondák, eposzok illusztrációs feldolgozása, képi megjelenítése (Biblia,
Arthus mondakör, Mahabharáta - Szávitri története, a csodaszarvas monda)
Főhős és mellékszereplő viszonyának kompozíciós érzékeltetése
Ikonszerűség és epikus előadásmód
Zárt formájú kompozíciók
Követelmény
A tanuló ismerje a szín téralakító szerepét a monokrómiától a
komplementerekig.
Legyen képes mesterséges és természetes formák szerkezeti rajzának
elkészítésére, a bennük rejlő dinamika felismerésére.
Legyen képes illusztrációs munkák készítésére.
Alapfok 5.

Tananyag
Szerkesztések
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő
megismertetése
Test-modellek
Az egyszerű és összetett forgástestektől a zárt és nyitott szögletes
testekig Modellezés, származtatás, nézőpontváltás, vonal értékek
Technika: ceruza és szénrajz
Drapériák, egyszerű csendéletek
Színproblémák: lokál, valőr, reflexek, szín redukció, monokromitás
Megvilágítási feladatok
Telifény, szemből világítás, ellen- és súrolófény (rajz, festés, fotó.)
A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és a
romantika Kompozíciós módszerek, a tér
illúzionisztikus megjelenítése A műfajok születése
A megismert művészettörténeti korok műveinek felhasználásával
parafrázisok készítése (portré, csendélet, tájkép)
Követelmény
A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás
alapelemeit, tudjon azok segítségével egyszerű
és
bonyolult
testcsoportok
Ismerje és tudja alkalmazni önálló munkáinál a plasztikai szabályokat,
negatív pozitív formákat.
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Alapfok 6.
Tananyag
Nézőpontváltás
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba
rendezése
Nézőpontváltás
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai
Festés, rajzoltás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén)
A portré
Portré készítése élő modellről
Szerkezeti és arányrend
A fej mozgásban
Nézőpontváltások, tónusos ábrázolás (képi
igénnyel) A portré rajzolás kánonjai
Az emberi alak
Alak vázolása, arányai, térbeli helyzetének, mozgásának felismerése és
feldolgozása
Kroki, szerkezeti rajz, résztanulmányok
(kéz és láb) Rajzi, plasztikai munkák
Játék a műalkotással (összevetések)
Impresszionizmus, századelő, törzsi kultúrák, fauve, a XX. sz.-i
izmusok, avantgarde, neoavantgarde
Játék a műalkotásokkal (belenyúlás, átalakítás, montázsok)
A megismert művészettörténeti korszakok kreatív feldolgozás képi,
plasztikai eszközökkel
Szintézis - Mestermunka
Önálló alkotás létrehozása személyes vagy irodalmi élmény alapján
tetszés szerinti technikával
az
eddig
megismert
képzőművészeti
témák, feladatok és technikák segítségével.
Követelmény
A tanuló ismerje és használja a jártasság szintjén a képi, plasztikai,
grafikai technikák alapelemeit.
Sajátítsa el és használja az ábrázolási konvenciók alapformáit.
Legyen képes önállóan a klasszikus emberábrázolás szabályainak
alkalmazására (képi, plasztikai feldolgozás).
Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, legyen jártasa műalkotások
elemzésében.
Továbbképző 7.
Tananyag
Feladatok a térre - síkban
Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint Teremsarok,
táj az ablakon át, beállított interieur rajzolása, festése
A felületek és formák változatos megjelenítése - kiemelések és tónusozások.
A perspektíva érzékeltetése vonalakkal
Szerkezeti rajz, tónusos rajz szénnel, pittel, pasztellal, akvarell
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Az elkészült tanulmányok feldolgozása: tollrajz, színespapír-kollázs és
grafikai lapok
(linó-, papírmetszet) formájában
Feladatok a térre - térben
A külső és belső tér ábrázolása egyszerű térbeli elemek segítségével
Agyagszobor, agyagplakett készítése a mintázás alapelveinek - formaépítés,
arányok, térbeliség, pozitív- negatív formák - szemléletes megjelenítésével
Javasolt szemléltetés: Nagy István, Ferenczy Károly, Ferenczy Béni,
Barcsay, Bonnard, Vuillard, Schaár Erzsébet
Feladatok a térre
A drapéria
Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás (rajz és
akvarell, szén és pasztell) a drapériamozgásban
A szálló drapéria, mint téma
Fotó készítése drapériáról és annak megfestése
A drapéria, mint plasztikai elem, takarások és díszítések
A drapéria, mint jel
Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériáról
Javasolt szemléltetés:
Caravaggio, Barcsay, Manzu, Christo, Giacometti
A portré
Egyszerű szerkezeti rajzok, a formák felismerése az árnyék
változásakor az arcon, bevilágítási feladatok, fej rekonstrukció koponya
alapján és szerkezeti ismeretek (pl.: a Magyar Nemzeti Múzeum
koponyából történő rekonstrukciós szobrainak vizsgálata) Koponya
ceruzarajza
A portré, mint karakter, karikatúrák és krokik készítése modell
alapján, vonalas rajz - önarckép
Portré készítése, koponya mintázása Gömb, mint térbeli probléma - mintázás
Osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása
Portré gipszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző nézetekből
Javasolt szemléltetés:
Reneszánsz portrék, Cezanne festmények, római portrészobrok,
Melocco, Barcsay, Picasso, Schaár, Modigliani, Brancusi, Chuck Close
Rajzi és plasztikai tanulmányok "segédanyagai"
Vázlatok készítése
A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz
és foltképzés,
(nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) vonalhálós rajzolás, faktúrák,
a mintázásban testrészek, fejrészek rajzolása és mintázása, esetleg
gipszöntvény alapján
Fotóhitelességű és expresszív résztanulmányok, krokik
Javasolt szemléltetés:
Dürer, Rembrandt, Székely Bertalan, Escher, Ferenczy Béni, Picasso, Lautrec.
Ábrázolás és szerkesztés
A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi
ábrázolásban Gyakorlatok
a kétpontos perspektívával, a
kavallieri
axonometria és a
Monge szerkesztéssel
Vonal a térben - fém, spárga és üvegplasztikák
Javasolt szemléltetés:
Escher, építészeti rajzok, tervek
Nagy méret, kis méret
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A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos
módon
történő megfestése,
megrajzolása
nagy méretben
(csomagolópapír, A0 rajzlap), illetve kisméretű kartonra (A4 méret)
A méretváltásból adódó kompozíciós problémák kielemzése Az
olajfesték használatának kipróbálása
Követelmény
A tanuló legyen jártas a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek alkalmazásában.
Ismerje a sík és térábrázolás szabályrendszerét; a rajzi, festészeti és
plasztikai ábrázolások leggyakoribb formáit; az ábrázoló geometria és a
szerkesztő térábrázolás szabályait.
Legyen jártas a látvány, illetve annak képi megjelenítésének értelmezésében, a
sík és térbeli művek önálló alkotó létrehozásában.
Továbbképző 8.
Tananyag
Az alak
Krokik az állatkertben vagy vázlatok
háziállatokról Krokik csoporttársakról, álló,
fekvő és mozgó alakok Rajz, agyag és viasz
krokik, tus és pácvázlatok Csontváz rajza
Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő
átdolgozása, kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával,
emberi alakrészletek rajzainak összeillesztése, fotószekvenciák emberek
mozgásáról
Javasolt szemléltetés:
Izsó M. E. Muybridge, D. Hockney, Rodin, Holbein, Dürer, Giacometti.
Figura a térben
Beállítás interieurben, a figura és tér viszonya a fény-árnyék változásaiban
A geometrikus tér és a szerkesztett árnyék figurával, arányproblémák,
agyagban mintázott figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső
térben, plain air és embercsoport Javasolt szemléltetés:
Szinyei M. Degas, Monet, Schaár E., Caravaggio, El Greco, Csernus T.
Átváltozások
Az eddig készített munkák feldolgozása más anyagokkal, más méretben
Új beállítások szokatlan megvilágítási effektekkel
Plasztikai munkák szokatlan- talált - anyagokkal
Egy feladat sokféle megoldása, variációk anyagokra, stílusokra
Javasolt szemléltetés:
M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp
Változatok művészettörténeti alkotásokra
Másolatok készítése, hagyományosfestészeti, plasztikai ésgrafikai
eljárásokkal, belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, híres
festmények megmintázása, méret- és elemváltoztatások
A természetben
Vázlatok és festmények készítése a természetben
A plain air-ben való munka megismertetése
Grafikai művek készítése vonalrajztól a
lavírozott tusig Az akvarell és a gouache.
Fotózás a természetben Fotóséták
Javasolt szemléltetés:
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A barbizoni iskola alkotásai, a nagybányaiak, a szolnoki és a
szentendrei művésztelep műveiből
A szerkesztett és az illuzórikus tér
(Látszat és valóság)
A
perspektíva
csapdái,
kvázi-terek
készítése
tükörobjektek,
díszlettervek egy megadott műhöz, egy ismert, pl. reneszánsz belső tér
(festményháttér) megépítése makettben, megszerkesztése rajzban
Javasolt szemléltetés:
Díszlettervek, építészeti alkotások, Bachmann G. H. Hollein
Követelmény
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt,
elrendezés, stb.) tudatos alkalmazása az alkotó munkában.
A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben.
A vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerete, elemzőképesség.
Az anatómia alapvető törvényszerűségeinek ismerete. A képi konvenciók
ismerete.
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban
való jártasság.
Továbbképző 9.

Tananyag
A 9. évfolyam tananyaga átmenetet képez a 8. és a 10. évfolyam
elemző és alkotó újraértelmező feladatai között.
Megjelennek
az
átírással,
az
alkalmazott
feladatokkal
kapcsolatos
tevékenységek, miközben egyre hangsúlyosabbá
válik a korrektúra
nélküli munk
A vizuális kommunikáció alaposabb megismerése, illetve a mozgókép
bekapcsolása a tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem
kialakítását segítheti elő.
Átírás és alkalmazás
Természet utáni tanulmányok átírása különböző grafikai technikákkal
(tus, fotografika, papírmetszet, linómetszet)
Tervezési feladatok alkalmazott grafikai munkákra Plakátok, naptárak,
arculatok tervezése Arcátírások, arcfestések, díszítő ábrázolások a
testen, testfestés, tetoválás Smink és karakter, jellemző arcok egy
színházi előadás szereplőinél. Javasolt szemléltetés: Tetoválások, törzsi
maszkok, ausztrál bennszülöttek testfestései, japán színészálarcok,
fotografikák, linómetszetek (Nolde, Kirchner) plakátok különböző korokból
Játék a színekkel
Színsorok készítése és alkalmazása szabadon választott témára
Színperspektíva és alkalmazása a korábban elkészült művek
felhasználásával
Színviszonylatok érzékeltetése - fehér kép, fekete kép - készítése
Monokrómia, monotónia, egyszínű sorozatok festése
Javasolt szemléltetés:
A szinoid rendszer, a Bauhaus színtani dokumentumai, Károlyi Zs. P.
d. Francesca festmények
A térplasztika
Szobortervek külső környezetben Formatanulmányok kövekről Absztrakt
formák
Természetes formák
Kút terv
Figura és természeti forma (pl.: növény, szikla) kapcsolata a
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plasztikában Különböző anyagok felhasználása térplasztikai munkákhoz
Javasolt szemléltetés:
Moore, B. Hepworth, Borsos M. Serra T. Cragg
A filmvilág
Filmtervek készítése adott témára:
- A kompozíció gyakorlása,
- A kivágás,
- Montázs megismerése,
- Önfilm készítése videokamerával, vagy S-8
kamerával. Javasolt szemléltetés:
BBS filmek a 60-as 80-as évekből, Maurer, Erdély M.
A műalkotás, mint korélmény
Játékos feldolgozás különböző stílusú képzőművészeti alkotásokkal
Szobrok megfestése, festmények megmintázása stílusparódiák Alkotások
készítése
különböző
eszközökkel,
különböző
stílusokban.
Műalkotásmontázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba
Népművészet és természet
Népművészeti alkotások és azok anyagainak feldolgozása,
természetközeli technikák
(fazekasság, szövés, fonás, kosárfonás) beépítése alkotásokba Ismerkedés a
magyar népviselet- és tárgykultúrájával
Javasolt szemléltetés:
Népművészeti alkotások, anyagok és technikák, Samu Géza, Schéner
Mihály " Fáskör "
művészei.
Követelmény
Az elvont gondolkodás (absztrakció, redukáló és átíró képesség)
kialakítása és gyakorlati alkalmazása.
Az elemző képesség jártassági szinten történő alkalmazása. Az ábrázoló
geometria és alkalmazásának ismerete.
A vizuális kommunikáció jel- és jelzésrendszerének alkalmazása. Az
önálló alkotómunkára való törekvés kialakítása és gyakorlása.
Továbbképző 10.
Tananyag
A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben
megismert és megtanult eljárások összefoglalása.
A tanulók ebben az életkorban már képesek önálló módon megszervezni
alkotó tevékenységüket.
Az ismétlő jellegű feladatok egy-egy összefoglaló munkában is
megjeleníthetők (erre tesz javaslatot a tantervi program is), de sok kisebb
feladat megvalósítására is mód nyílhat. Egyetlen új témakör a
médiaművészet megismerése, videó, számítógép használata a
képzőművészeti kultúrában.
Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése,
színtervekkel és rajzi tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolió az
alkotási folyamatról)
Feladatok a szobrászati alapismeretek összefoglalására
Szabadon választott anyaggal (gipsz, agyag, fa, viasz) köztéri
szoborterv elkészítése szobrászállvány használatával
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Tervrajzok, esetleg a mű elhelyezését imitáló fotómontázsok
mellékelésével (portfolió a készülő szobor munkafázisairól)
Feladat a grafikai technikák alapszintű ismereteinek összefoglalására
Egy alkalmazott, vagy sokszorosított technikájú grafikai lap készítése
szabadon választott témában, előkészítő vázlatokkal együtt (portfolió a
készítés folyamatáról, az esetleges felhasználási módról - könyv, naptár,
prospektus.)
Reklám
A tömegkommunikációs
eszközök, sajtó, Tv,
Rádió
működésének
megismerése
(tájékozódás szintjén)
Egy reklámkampány
vizuális
elemeinek
megszervezése
(arculat, riportok, kisfilm)
tervezési szinten
Javasolt szemléltetés:
Reklámfilmek és szövegek a tömegkommunikációs csatornákról
Médiaművészet
Alapszintű ismeretek elsajátítása a videós és számítógépes grafikai,
művészeti kifejező- módokban
Rövid videós önfilm (önportré) készítése, ehhez számítógépes feliratok,
szövegsorok és egyéb grafikai anyagok tervezése és kivitelezése
Javasolt szemléltetés:
videoművek - Bódy G. Révész L. L.
Követelmény
A tanuló 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 kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,
- A képi konvenciók jelentéshordozó elemeit,
- Az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási
konvencióit,
- A vizuális nyelv kommunikációs eszközrendszerét,
- A művészettörténet nagy korszakait.
A tanuló legyen képes:
- A tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra
segítségével történő)
feldolgozására,
- A művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű
alkalmazására,
- Sík- és térbeli művek létrehozására,
- Konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,
- A látvány, illetve az abból történő absztrakció elemző
értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári segítséggel),
- A művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon
alkalmazni, adaptálni saját alkotómunkájukban.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
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Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Frotázs
Anyagnyomatok – „kopírozás”
Különböző fakturális tárgyak nyomatai
Kisebb méretű tárgyak lenyomatása
Tárgypecsét- kedvenc, jellemző tárgy nyomata – mappákon, füzeteken…
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Papírmetszet
Egyszerű papírmetszet készítése
Vágás, tépés kartonból, alakítás, képépítés
Játékosság
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
A grafika
A grafika fogalma
A rajz szerepe a képzőművészetben
Az egyedi rajz
A sokszorosított lapok
Történeti áttekintés
Alkalmazott- és képgrafika különbözősége
A grafika nagymesterei
A grafika anyagai, eszközei
A kézi és gépi sokszorosítás műveletei
A grafikai műhelygépek megismerése
Látogatás grafikai szakkiállításon és grafikusművésznél
A papírok különbözőségének megismerése
A grafikai technikák műfaji követelményei
Az egyedi rajz szerepe a képi világ megismerésében és a képépítésben
A rajz egyedisége, műfaji kritériumai
A gesztusrajz
Az eszközök műfajkijelölő szerepe
Számítógépes grafika érintése, kinyomtatás
A képzőművészet alapfogalmainak szerepe a grafikai munkában
Ritmus, felület, vonal folt, kompozíció, szín, méret
Vonal-karakterjáték
A vonal pszichikai kifejezőereje
Az egyéniség megjelenítése önarckép vonallal, absztrakcióval
Vérmérsékletet mutató vonalhasználat
Különböző sorsok, különböző korok, különböző egyéniségek, különböző
vonalhasználat
A kifejezés, alkotás eszközrendszerének megismerése
Az elemek elrendezése
Az alkotás technikája
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GYAKORLAT
Alkotás
Egyedi rajzok készítése annak összes kritériumának, megismert lehetőségeinek
felhasználásával
FELADATOK
A vonal ritmust kifejező hatása
Ritmikus, lüktető felület kialakítása automatikus vonalhasználattal
Sűrítés, lazítás, tömörítés
Nyugodt és kavaró felület kialakítása
Vonalháló, vonalgubanc
Tenger kifejezése vonallal
A vonal karaktermegjelenítő szerepe
A vonalkarakter tudatos használata
Dombos vagy sziklás táj, természetes és épített környezet hangulati hatásának
kifejezése vonallal
A jelrendszer szerepe
Jelrendszerrel élettörténeti mese 12 részre osztott lapon
A mese jelekkel, háromszögekkel, négyzetekkel, szabadformákkal, kötött
formákkal való kifejezése
Én ez a forma vagyok; szüleim, nagyszüleim formái; testvérem, barátom,
ellenségem formái
Elrendezés a képmezőben
Mi történik velük: „jönnek, elmennek, meghalnak…” gondolat kifejezése
Az illusztráció
Illusztráció készítése tusrajzzal
A monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe
Csurgatás, fröcskölés, fújás
Átalakítás, belelátás, formafelfedezés
Az egyedi nyomtatás – a monotypia
A vonal új karaktere
Nyomtatás ujjal, fésűvel, tárgyakkal
Felületképzés – faktúra, textúra – alakítás
A szín szerepe a monotypiában
Hasonló hangulatra, színre, technikára, harmóniára és diszharmóniára épülő
kompozíciók összeállítása azonos méretben
Alkalmazott grafika
Érintőlegesen az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a monogram
bemutatása
Az egyedi jelek
Saját mappa tervezése, kivitelezése
Saját jel – betűkarakter, embléma kialakítása
Organikus képalkotás
Természeti formák grafikai tanulmányozási és átírási lehetőség
Szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, átrendezés,
szabályosság-szabálytalanság
Követelmények
A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a
sokszorosított grafikai eljárások között.
Ismerje és alkalmazza azt.
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET

A nyomtatás fogalma
Természetes nyomatok tanulmányozása
A nyomtatott kép létrehozásának kritériumai
A grafika története
Történeti áttekintés
Természeti népek
Középkor – textil előnyomás, előrajzolás
A nyomtatás feltalálása – ideológiák
A betű, a könyvnyomtatás
Az alkotás technikái
Anyagnyomatok, krumplivéset, krumplinyomat, frotázs, papírmetszet,
szemét – maradék nyomtatás, kompozíciós gyakorlat, automatikus és tudatos
alakítás
GYAKORLAT
Különböző színű és felületű papírra különböző tárgyakkal nyomatok készítése
A dúc fogalma
A folt szerepe a vizuális nyelvben
Ritmus, ismétlés, pozitív-negatív forma, eszközhasználó készség,
tervezőkészség,- képességek kialakítása
FELADATOK
Nyomhagyási kísérletek
A természetben, a környezetünkben található nyomásra alkalmas tárgyak
felfedezése, gyűjtése
A nyomhagyással kapcsolatos elmélet tisztázása, a nyomhagyási lehetőségek
bemutatása
Ujjbegynyomat,
zsebkosz-nyomat,
aprópénznyomat,
morzsanyomat,
gombnyomat, falevélnyomat, kőnyomatok, ág, inda, talált tárgy nyomat
készítése
Ceruzával frottázs, kopírozás, majd dúcként használva nyomtatás készítése
Balesetvédelmi oktatás; gépek, higítók használata
Nyomtatás tárggyal
Kiválasztott kedvenc tárgy nyomatával pozitív-negatív forma, vaknyomat,
dombornyomat, ritmus, harmónia, diszharmónia létrehozása
A folt és a foltrendszer, mint rendezettség, rendszer, optikai játék, vízszintes,
függőleges, ferde lerendezés, dekorativitás, díszítések
Képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása a tanult ismeretekkel
Piktogram
Természeti formák és azok rajza, majd frottázsa
Lenyomtatásával saját jel, jelrendszer kialakítása
Textilnyomatok
Faktúranyomatok képzése kordbársony vonalaival
Geometrikus kép kialakítása
Krumplinyomat
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Krumpli, répa, alma … faragása, majd nyomtatása ehető ételfestékkel, utána a
kiszedett negatív formákkal dúcleves készítése
Kölcsönkért dúccal nagy kép készítése
Terülődísz, ruhaminta, tapétaminta, házfalminta, csomagolópapír-minta
tervezése és kivitelezése ritmus, szín, tükörkép, megfordítás alkalmazásával
Papírmetszet
A magas nyomás fogalma
Kartonból ollóval, szikével vágott csíkok, foltok képzése – azok felragasztásával
– nyomódúc kialakítása
A dúc gazdagítása tépéssel és 1-1 talált tárgy beiktatásával
Játékosság a tervezésben, kivitelezésben
Variációk papírmetszetre
A már kész papírmetszet alá színes egylapdúccal szín nyomása
Szárítás után a felület gazdagítása
A papírmetszet során megmaradt kartonokból, filcmaradékból, textilekből
kompozíciók létrehozása
Képépítési gyakorlatok kimaradt negatívok pozitívként való felhasználásával
Papírpecsét
Papírpecsét készítése dombornyomattal
Játék a fénymásolóval
Fénymásolt képek egymásra nyomtatása
Telítettséggel, elmozdítással más-más variációk készítése
Számítógépbe scanelve a nyomtatott kép alakítása a felhasználó igénye szerint
Követelmény
A tanuló ismerje a frottázs és a monotypia fogalmát, ismerje fel technikai
különbözőségeiket. Tudjon róluk beszélni.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Természeti formák célirányos megfigyelése, forma és színredukció
Tömeg – egyensúly, pozitív-negatív forma
A sokszorosított grafika műfaji jellegzetességei
Létrehozható-e a nyomtatott képhez hasonló- vagy más eszközzel
Belső szerkezet, mozgás, játékosság, felület elrendezés, dekorativitás, ritmus,
dinamizmus
Grafika történet
Történeti áttekintés: magyar linómetszők
Technikai ismeretek, sajátosságok
Az átírás, egyszerűsítés lehetőségei
A linó sajátosságai
A megtervezés szükségessége
GÍAKORLAT
Magasnyomás: linóleum, illetve PVC padlóba metszés
Anyag és eszközismeret
Baleseti lehetőségek
FELADATOK
Ismerkedés a linókészítéssel
Történeti áttekintés: pecsétlőhengerek, a könyv
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Ujj és kézgyakorlatokkal fakturális, megdolgozhatósági játékok, felületalakítás,
felületkitöltés
A linó sajátosságai, műfaji követelményei
Az eszközhasználat specifikumai
Próbalemezek lenyomtatása
Egyéniség – közösség – egy méret, különböző felületek, faktúrák,
jelrendszerek
Két különböző szín megválasztásával linósakktábla készítése
Pecsétlőhenger készítése
Kis négyzetekkel pecsétlőhenger kialakítása
A tömegábrázolás kezdetei a művészettörténetben (egyiptomi, babiloni, asszír
művészet)
Tapéta,
falminta,
csomagolópapír,
zacskóra
nyomtatás,
terítő
és
ágynaműgarnitúra készítése pecsétlőhengerekkel
Exlibris
A kisgrafika fogalma – magyar kortárs törekvések és eredméynek
A redukció szükségessége, a hasznosság
A betű szerepe, mennyisége, aránya
Névjegykészítés
Linókészítés
Önálló linólap tervezése és kivitelezése
A terv átmásolásának lehetőségei
Vágás, nyomtatási trükkök, próbanyomat, fejlesztés, a negatív kivágása
Az elrontott linódúc kijavítása
A színek szerepe a magasnyomásban
A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában
A nyomótükör alá színes lapdúc nyomása
„Hamis” színes linómetszet készítése
A dúc szétvágásával, külön darabok más-más színnel felfestékezésével,
összeállításával színes nyomatok készítése
Dekorativitás, egyszerűség, nagyszerűség, tiszta munka
A színes sokszorosítás alapja
Többdúcos linómetszet készítése
Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás, önálló
képalkotás
Sorozatkészítés amorf keretű linódúcokkal
2-3 lapból álló meseillusztráció létrehozásával iskola, óvoda, gyermekszoba
díszítése
Kis gyermekkönyv, leporelló készítése
Követelmény
A tanuló a gyakorlatban tudjon – feladatának – megfelelően választani a
magasnyomási eljárások között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszés
műfaji szabályait és a dúc fogalmát.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A képi megjelenítés eszközrendszere
A kifejezés, a látvány, az élmény és az eszköz egysége, egységesítése
Az egyén kifejezőeszközeinek megtalálása
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A látvány értelmezésének műveletei
GYAKORLAT
A fém alapú sokszorosított dúcok, lehetőségeinek megismerése
Balesetvédelmi oktatás (a savak hatása)
FELADATOK
A hidegtű
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek
megdolgozása jelet hagyó eszközökkel
A dúc felnagyításával a vonalkarakter a vonalkarakter lehetőségeinek
kiaknázása
Nyomtatási gyakorlat
A technológiai sor betartásának gyakorlása, nyomtatás, kitörlés…
Szabad asszociációk
Különböző alakúra vágott dúcformák variációival tetszőleges képalakítás,
munkavégzés
Tudatos komponálás, felületkitöltés, felületkezelés sértéssel
A szabadon hagyott és megdolgozott felület arányának megtervezése, különös
alakú nyomatok készítése
Színes hidegtű vagy pusztatű
A dúc kézzel színezésével különböző színhatások, színhangulatok elérése
Variálható színek – a játék a kitöréssel
A savak szerepe a nyomtatásban
Alapozóanyagok felfestéssel, rajzolásával, saválló területek kialakításával
geometrikus képi séma vagy figurális, dekoratív felület létrehozása
A savak szerep
A hordozóanyag
A papírok ismerete
Vízjelek, papírméretek
Aláírás, paszpartuzás, installálás
A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei
A témának megfelelő, valamint az egyénnek megfelelő technika megválasztása
Felületgazdagítás
A saválló folyadékkal felfestett felületek karctűvel való fejlesztése
A próbanyomattól a kiállítási darabig
A tiszta és kevert technikák megismerése
Komplex feladat
Naptár készítése a 12 csillagöv felhasználásával, szabadon választott
technikával
Betű, összeépítés, sorozat
Versciklus illusztrációja, több önálló egységből összeálló sorozat készítése
Követelmény
A tanuló tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel
a
nyomatokon
az
erényeket
és
a
hibákat.
Tudjon
értékelni
művészettörténetileg meghatározni, technikai kritikát mondani. Legyen képes
munkáját esztétikusan tálalni.

Továbbképző 7.
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Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Grafikai ismeretek
Az elmúlt négy évben tanultak összegzése
A rézkarc és a rézmetszés fogalma, története
A kottától a képig
GYAKORLAT
Rézkarckészítés
Az anyagok gyakorlati megismerése:
kemény, félkemény, lágy
Az anyagelőkészítés műveletei:
fazettálás, polírozás,
alapozás, kormozás, kitakarítás, hátlap
FELADATOK
Egymaratásos rézkarc készítése
Szabadon választott kisméretű lemez előkészítése után kis természeti
forma felrajzolása (kis virág, ág, pitypang, hópehely)
Másolás
Egy a művészettörténetből vett példa tanulmányozása (ajánlott Goya,
Rembrandt, Picasso, Kondor) után stílustanulmányok készítése.
A pauzálás, átfordítás megismerése.
Stílustanulmány
Próbalemezek, próbanyomatok készítése
A marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése
Festékkeverés gyakorlatok
Javítási lehetőségek
A kész lemez vagy az elrontott lemez javításának (kaparás, felcsiszolás…)
lehetőségei
A próbalemezek vagy korábbi munkák kijavítása
A másolat tökéletesítése
Nüanszok – a mester véletlenjei, hibái, gesztusai
Tudatos alakítás
Variálás
A már kész nyomódúc (színnel, magasnyomással, átírással, szatirikus
megoldásokkal való) variálás
A pszeudo fogalma
A hamisítás etikai problémái, az eredetiség kérdése
Kiállítások „eredeti” másolatokból
Követelmény
A tanuló ismerje a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel
ezeket a nyomatokon, tudjon róluk beszélni. Használjon egy-két rézkarcgazdag
eljárást.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és
azok képviselőit.
Legyen képes kifejezőkészségre és kevert technikájú lapok létrehozására.
Továbbképző 8.
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Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Az egyediség kritériumai
Az egyéniség kialakíthatósága, a mesterek hatása
Klasszicitás – modernség, korhűség – eredetiség
Az önkifejezés korlátai, lehetőségei
Önálló forma és karaktervilág, vonal és folthasználat
GYAKORLAT
Önálló tevékenység – döntéshozatal
Önálló munkavégzés:
műhelysarok és szerszámpark kialakítása,
munkapadrend, a szerszámok elérhetősége,
szerszámkitalálás
FELADATOK
Szabadon választott téma rézkarcban
Egyéni tervezés, technikai útmutatás
Kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkrafeszítettség, önálló vonal és
formakialakítás, szín és foltkötés, fejlesztés lehetőségei, hozzáadás – elvétel
Adott témára való komponálás
Az alázat és az ötlet
Különbözőségek – egyezőségek
Ki miben, mit lát, hall – zenei értelmezések – a zene képi megjelenítése
(akár kottalapra való nyomtatás)
Illusztráció készítése vershez
Szabadon választott vers vagy próza illusztrációja (lehet zene képi
megjelenítése is, akár lemezborító vagy CD terve)
Az illusztráció fogalma (mennyiben más, új, több vagy kevesebb a
főműnél)
Emóciók és fegyelem, megfelelés
A betű és kép összeépítése
Könyvborító, hangversenyplakát tervezése
Alkalmazott grafikai ismeretek
A képhez felirat – betű, tipográfia – tervezése (számítógép alkalmazása)
Követelmény
A tanuló ismerje fel és tudja alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlő
műfaji, stilizált eszközeit; a foltmarás és foltlétrehozási eljárásokat.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és
azok képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes képi megfogalmazásait az iparban használatos reklámhordozókon
(könyv, lemezborító, plakát) is alkalmazni.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
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A kortárs grafika és a hazai törekvések megismerése
Kiállításlátogatás, találkozás művészekkel
Beszélgetés, önálló véleményalkotás a tapasztalatokról:
a történeti és szakmai hitelesség,
a korrektúra lehetőségei,
az önálló művészi tevékenység társadalmisága, hasznossága,
a klasszikus és új technikák összeépítése, jelenléte, megmaradása,
a kifejezés és a kor kívánalmai,
milyen az ország vizuális kultúrája,
nemzeti, nemzetközi jelképek,
a vizuális kultúra amerikanizálása,
mit tehet ebben a képgrafika és a mindenhol látható alkalmazott
grafika, a tipográfia, a logók…
GYAKORLAT
A képi megjelenítés eszközrendszere:
az elmélet és önmagunk, valamint a technika során megismert vizuális
szaktörténeti és grafikai ismeretek segítségével a műfaj keretéhez igazodó
tervezési munkával – igényes mappa sokszorosítás grafikai sorozat készítése
FELADATOK
Célkijelölés
A tervezés fázisainak (művészettörténeti vizsgálódások; sorozatok
megismerése – Dürer, Derkovits, Kondor…; méretezés, papírminőségek;
előállítási lehetőségek) megismerése
Vázlatkészítés
Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése
Egységes nézeti kép
Javítási, korrigálási lehetőségek
Lemez előkészítés
Az összes lap egységes kezelése
Önálló munkavégzés
Megbeszélés, próbanyomtatás, korrigálás
Nyomtatás
A kész munkák lenyomtatása után installálás (kis kiállítás létrehozása)
Aláírás, paszpartuzás, tálalás
Meghívó, plakát készítése a sorozat elemeinek felhasználásával
Követelmény
A tanuló legyen tisztában a grafika – különösen a rézkarc és rézmetszés
történetével. Tudja megnevezni a nagy művészettörténeti stílusok egy-egy
grafikai egyéniségét és azok munkáját (Dürer, Rembrandt, Toulouse-Lautre,
Kondor, Szalay). Legyen tisztában a képgrafika és az alkalmazott grafika
összeépítésének lehetőségeivel.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és
azok képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
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Tananyag
ELMÉLET
A sokszorosító grafikai eljárások megújításának lehetőségei
A XX. század új technikáinak megismerése – Warhol
A klasszikus grafikai lapok manipulálásának etikai, esztétikai, művészettörténeti
problémái
GYAKORLAT
A szitanyomás és a litográfia megismerése
Offszett eljárások, fotómechanikus eljárások, nyomdai eljárások
FELADATOK
Klasszikus rézkarc, linó manipulálása
A már kész (korábban készült) klasszikus rézkarcok, linók nyomatainak,
nyomtatásának, vagy magának a dúcnak manipulálása, rámásolása (vágás,
tépés, újra ragasztás) textilre, tükörre…
Megújítási lehetőségek keresése
Az op art, pop-art, ready mode, fluxus, body art, happening játékok során
új kifejezési eszközök keresése
Akciók létrehozása
Önálló hangulatú, sokszorosított eljárások nyomait magán viselő akciók
létrehozása
Performance – közös csoportmunkában
A XX. századi grafikai törekvéseken túl a számítógépes grafika, az új
médiumok megismerése és átültetése az egyéniségének megfelelően
Tapasztalatcsere
Grafikai műhely (Grafikusművészek Szövetsége, Magyar Illusztrátorok
Társasága…), élő grafikus műtermének meglátogatása
Grafikusok lehívása az interneten
A számítógépes grafika lehetőségei
A modern számítógépes grafika érintőleges megismerése
A nyomdaipari tervezés és a kiállítási komputergrafika megismerése
Követelmény
A tanuló ismerje és alkalmazz a modern XX. századi grafikai törekvések
egyes eredményét, érdekességét. Ismerje a grafika történetét, fő törekvésének
törvényszerűségeit és alapfokon legyen tájékozott a komputer grafikai
használhatóságával.
Ismerje a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és
azok képviselőit.
Ismerje a hazai kortárs grafika eredményeit.
Legyen képes önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk
létrehozására.
Legyen képes kiállításra alkalmas munkák alkotására.
7.4. A grafika tanszak vizsgakövetelményei
A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
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A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- grafikakészítés 130 perc
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 a grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai
lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa
be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását.
A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai
alkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka
alapján létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával
megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...),
- versillusztráció,
- természeti forma tanulmánya, átírása.
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 grafikai
alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján
megvalósított egyedi rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával
elkészített grafikai alkotás, amely lehet:
- exlibris,
- embléma,
- piktogram,
- illusztráció,
- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján.
3. A vizsga értékelése
A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- rajzi, tervezői készség,
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,
- színelméleti alapismeretek,
- a kész munka összhatása.
A GRAFIKA 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
Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- grafikakészítés 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
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Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc
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, a tartalomnak megfelelő
elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért
jártasságát, tudását, művészi igényességét.
2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési
munka alapján megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
- stílustanulmány,
- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...),
- könyvborító terv, könyvillusztráció,
- naptár.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt,
a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját
megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű
és szöveg együttes kompozíciójára és szabadon választott technika
alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely lehet:
- plakát,
- könyvborító,
- vers- vagy prózaillusztráció.
2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a grafika anyagai, eszközei,
- grafikai technikák és technológiák,
- a grafika műfaji sajátosságai,
- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a grafikaművészet stíluskorszakai,
- a magyar grafika jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró,
kifejező készség,
- rajzi, tervező és kivitelező készség,
- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított
grafikák, vegyes technikák) szintje,
- eredetiség, egyediség,
- a kész munka összhatása.
3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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8. SZOBRÁSZAT TANSZAK
8.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
8.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.
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8.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
Alapfok 1.-2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Ismerkedés a szobrászműhellyel
Az agyag, a gipsz anyagtani ismertetése
A szerszámok bemutatása, megnevezése
Balesetvédelmi ismeretek
Pozitív-negatív formák
Faktúragyűjtés
Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban
A kéz lenyomata agyagban
Gipszelési gyakorlat – formavétel a lenyomatokról
Megőrzésük: terrakottában, gipszben
Plasztikai élménygyűjtés
Múzeumlátogatás
Könyvtári anyaggyűjtés
Látogatás kerámia műhelyben
Természeti formák mintázása agyagból I.
Növények, gyümölcsök megfigyelése, megrajzolása, megmintázása
A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára
Természeti formák mintázása agyagból II.
Állatkerti séta során tanulmányrajzok készítése
Az emlékezet és a tanulmányrajzok alapján állatok mintázása
A megmintázott formák szárítása, kiégetése terrakottára
Átírási gyakorlatok
A megismert, megmintázott formák átírása a képzelet és a fantázia
alapján, új plasztikai megjelenítésben
Kiállításrendezés
Az év során készített tárgyak értékelése
Ismerkedés a kiállításrendezéssel
Követelmény
Az életkornak megfeleő rajzok készítése
Állatok mintázása
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MŰHELYELYGYAKORLAT
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban
Az agyag felhasználása napjainkban
A szobor és a szobrászat
Szobrászat és kerámia határterületei
A gipsz mai felhasználási területei
Makettek, modellek
GYAKORLATOK
Egyszerű organikus formák mintázása
Állatfigurák mintázása
A szobor üregelésének módjai
Gipszlap öntése
Negatív forma faragása
Építkezés gipszlapokból
FELADATOK
A terrakotta készítésének megismerése
Múzeum és könyvtár-látogatások:
Ubsébtik – egyiptomi szolgaszobrok megtekintése,
Mezopotámiai pecséthengerek, agyagtáblák megismerése,
görög-római szobrok, leletanyag megtekintése
Pecsétnyomók és pecsételő hengerek készítése
Agyagból és gipszből – múzeumi és könyvtári ismeretek alapján
Kicsinyítés-nagyítás
Organikus formák mintázása kiránduláson, gyűjtött termések alapján
Gipszforma vétel
Organikus formák negatívjai: nyomatok agyagban, faragás gipszben
Állatfigurák mintázása
Állatfigurák mintázása állatkerti séta, rajz, emlékezet alapján
A legnagyobb méretű figurák mintázása utáni üregelése – bőrkemény
állapotban
Gipszlapok öntésével makettek készítése
Különböző méretű és vastagságú gipszlapok öntése
Negatív vésés, faragás gyakorlása az öntött lapokon
Modellek, makettek összeépítése a rendelkezésre álló lapokból
Az építészet és szobrászat viszonya
Falburkolat tervezése, készítése gipszből a korábbi feladatsorok gyakorlata
alapján, ismétlődő elemekkel
Értékelés, kiállításrendezés
Az év során készített tárgyak értékelése
A kiállításrendezés elsajátítása
Követelmény
A tanuló sajátítsa el a fegyelmezett magatartás szabályait és alkalmazza
azt a múzeumokban, az egyéb nyilvános helyeken és az órákon. A látottakat,
hallottakat tudja ötvözni a gyakorlati munkával. Legyen kísérletező kedve és
fantáziája. Életkorának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzeléseit
agyagban és gipszben.
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
Állatábrázolás a szobrászatban
Portrészobrászat a különböző korokban
Különböző korok kerámiaszobrai
Pecsétek, pénzérmék
GYAKORLAT
Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész-egész viszonya,
pozitív-negatív formák
Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak
Relief készítése
Körplasztika készítése
FELADATOK
Állatábrázolás a különböző művészeti korokban
Múzeum- és könyvtárlátogatás
Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal
Anyagválasztás – agyag, fa gipsz
Portrészobrászat a különböző művészeti korokban
Múzeum- és könyvtárlátogatás
A gyűjtött anyag feldolgozása
Fejet ábrázoló relief vagy körplasztika készítése (önportré kis méretben)
Mintázás emlékezetből
Állatkerti séta után mintázás emlékezetből: arányérzék fejlszető
gyakorlat
Kicsinyítés-nagyítás
Domborműmintázás agyagból
Gipszforma vétel
Sokszorosítás kézi préseléssel
A pozitív-negatív elemek összehasonlítása
Üregelt körplasztika készítése
A különböző korok kerámia szobrainak megismerése
A Kárpát-medence Agyagistenei
Az ókori kínai császári cseréphadsereg
Kerámiapecsételők
Pénzérmék, numizmatikai gyűjtemények megtekintése
Érmék, pecsételők készítése agyagból
Szobabelsőt ábrázoló dombormű mintázása
Mintázófa és szobrászgyűrű készítése
Mintázás pozitív-negatív plasztikai elemekkel
Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottárról
Gipszformába préseléssel sokszorosítás
A relief tagolása festéssel, engobozással
Kiállításrendezés
A tanév során készült munkák értékelése, válogatása
Zárókiállítás rendezése
Követelmény
A tanuló korának megfelelő szinten tudja megjeleníteni elképzelését
agyagban és gipszben. Tanári segítséggel legyen képes egyszerű mintázószerszámok elkészítésére. Rendelkezzen alapvető mintázási ismeretekkel.
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Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag

ELMÉLET
A kisplasztika, mint körüljárható forma
Relief és körplasztika
Samottos agyagból készült épületszobrászati elemek, utcabútorok
A kerámiégetésben rejlő lehetőségek
Kemencetípusok
A zöldfesték, mint színezőanyag
A máz, mint védőréteg és színezőanyag
A gipsz, mint átmeneti és mint végleges anyag
Műteremlátogatás, kerámia üzem látogatása
GYAKORLAT
Érmek mintázása
Kisméretű fej mintázása
Üregesen épített szobor készítése
Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból
Több részből álló épülethomlokzati relief készítése samottos agyagból
Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése
FELADTOK
Általános kisplasztikai ismeretek
A méret, a lépték
Anyagok: agyag, kő, bronz, fa
Segédanyagok: gipsz, plasztilin, viasz
Az építészet és a szobrászat kapcsolata
Fagyálló samottos agyagból készült épületszobrászati elemek (tető oromdízsek,
füstcsövek, plasztikus reliefek, feliratok, ablakkeretek, párkányok, fülkeszobrok,
korlátok, címerek, stb.) elemzése
Belsőtéri gipsz stukkó tervezése, kivitelezése
Pénzérmék, plakettek mintázása
Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből
Gipszforam vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés
Gipszpozitív öntése, restaurálása
Fej mintázása
Kisméretű körplasztika és dombormű készítése plasztilinből
A plasztilinfejről gipszforma vétel
Pozitív forma öntése gipszből
Kisplasztika készítése egészalakos figurával
A drót tartóváz megépítése
A testarányokra és térbeliségre figyelve karakterfigura mintázása plasztilinből
Utcabútorok készítése
Az utcabútorok fogalma
Az utcabútorok fajtái (padok, virágtartók, szemétkosarak műkőből, kőből, fából,
fémből, kerámiából, fagyálló samottos agyagból)
Egyszerű utcabútor tervezése, kivitelezése
Nagyobb méretű virágtartó felrakása agyagcsíkokból, samottos agyagból
gipszforma nélkül
Az építészet és a társművészetek kapcsolata
Szobrok közterületeken
Adott építészeti térben köztéri szobrok kicsinyített makettjének elkészítése
Műterem- és gyárlátogatás
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Szobrászművész munka közben
Üzemlátogatás kerámiagyárban: giszműhely, nyersgyártó-formázó műhely,
festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek
megtekintése
Követelmény
A tanuló legyen képes minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére
Tudjon bánni a plasztilinnel, gpsszel, agyaggal
Legyen alkalmas kisebb feladatok önálló megoldására
Tanári vezetéssel legyen képes bonyolultabb feladtok elkészítésére

Tananyag

Alapfok 6.
Tananyag és követelmény

ELMÉLET
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák
A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok
GYAKORLAT
Vázra felrakott gipsz szobrok készítése
Egyszerű körplasztikák pozitív-negtív öntése
Érmek bronzba öntése, az öntvények cizellálása, patinázása
FELADATOK
Képzése lehetőségek
A szobrászok képzését biztosító iskolatípusok: művészeti szakközépiskola;
épületszobrász,
díszítőszobrász,
kőszobrász
szakmunkásképző
intézet;
képzőművészeti főiskola
Iskolalátogatás szobrászképző iskolában
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász,
szobrászművész, keramikusművész
Műteremlátogatás szobrász- és keramikusművésznél
Életnaygságú portré mintázása
Modell után, vázra épített portré mintázása agyagból
A kész fej 2 feles gipszforma vétel – tanári segítséggel
Gipszformába préselés agyagból
A kiszáradt agyagfej égetése terrakottára
A kiégetett agyagfej patinázása – tanári segítséggel
Drót és faelemekkel térkompozíció készítése
Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása
Követelmény
A tanuló tudja az elmúlt 4 év alatt megtanult és elsajátított készségeket
biztonsággal alkalmazni, az elméletet a gyakorlattal ötvözni.
Tudjon önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű,
körplasztika)

Tananyag
A pozitív és negatív forma
A fény és árnyék szerepe
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A ritmus
A geometrikus forma
A szín jelentősége a szobrászatban
A kőzetek anyagtani ismerete, fajtái, lelőhelyei, tulajdonságai, kitermelésük,
megmunkáló szerszámok (szakmai kirándulás kőbányába)
A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma
A díszítmények eredete
A monogram, a címer
Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés: ősi jelek, alkimista és vallási jelek
GYAKORLAT
Kötött és szabad formálás összekapcsolása
Padlólap, burkolólap másolása
Gipszlapba vésés
Préselés agyagból
Engobozás, mázazás, égetés
Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése
Különböző anyagok viselkedésének viszgálata: növekedés-zsugorodás, keménylágy, kopás-csiszolódás
Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése
Struktúra elemzése
Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból
FELADATOK
Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása
Gyűjtőmunka alapján padlólapmásolás
Tervrajz átmásolása gipszlapra
Negatív vésés, pozitív gipszöntés
Mindkét modellről gipszformavétel
Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása
Engobozás, zsengélő égetés
A szín és a negatív-pozitív plasztika összhangja
Mázazás színes mázakkal, égetés
Tárgyelemzés
Az elkészült padlólap elemzése
A funkció – forma – anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése
Monogramtervezés, kivitelezés
Múzeumi és könyvtári gyűjtőmunka alapján monogram tervezése
Kicsinyítés a kivitelezéshez
Gipszlapba vésés
Formavétel szilikongumi segítségével
Pozitív forma öntése gipszből
Nagyítás
A kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával
agyagszobrok alkotása
Kézzel épített, felrakott formák
Színezés engobbal és mázakkal, égetés
A felnagyított természeti formák közös értékelése, válogatás a zárókiállításra
Követelmény
A tanuló értse a tanév során megismertetett új fogalmakat és tudja azokat a
gyakorlatban helyesen alkalmazni.
Ismerje a szakmához kapcsolódó baleset-, munka- és környezetvédelmi
szabályokat és a gyakorlatban alkalmazza azokat.
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Tudjon gipszformákat készíteni és legyen képes sokszorosításra
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
ELMÉLET
A statizálás, deformálás, mint kifejezőeszköz
Természetes és mesterséges szerkezetek vizsgálata – összehasonlításuk
Az emberi lépték – arányösszefüggések
GYAKORLAT
A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása
Mintázás előtti nagyítás
Tartóváz készítése fémből, drótból
Állatkoponya mintázása M 1:1 –ben
Gipsznegatív kézsítése testrészről
FELADATOK
Stilizálás, deformálás
Krokizás ruhás alakról
Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok
Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva
A természetes és mesterséges szerkezetek viszonylata
Csontváz
Egy részlet kiemelése, nagyítása
A nagyítás felhasználása mintázáskor
Tartóváz drótból
Mintázás agyagból
A megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése
Az emberi lépték
Gipsznegatív készítése különböző testrészekről – arcról, kézről
Az arányösszefüggések megbeszélése
Állatkoponya mintázása
Állatkoponya rajzolása a plasztika érzékeltetésével
Állatkoponya mintázása M 1:1-ben
Üregelés vagy gipszbe öntés
Emberi koponya mintázása
Koponya rajzolása, forma-szerkezet összefüggései
Koponya mintázása M 1:1-ben
A szobor üregelése, égetése vagy gipszbe öntése
Kiállításrendezés
Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás
Követelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető anatómiai ismeretekkel
A megszerzett anatómiai ismereteit tudja kifejezni rajzban és tárgyiasult
formában

Tananyag

Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény

ELMÉLET
Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrában
Az emberi figura megjelenítésének szobrász problémái
A figura és a környezet problematikája
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GYAKORLAT
Protrémintázás
Építészeti elemek szobrászati díszeinek készítése
FELADATOK
Életnagyságú fej készítése
Rajzi előtanulmányok – fejrajz modell után
Római portré rajzolása
Vázkészítés, mintázófa, mintázógyűrű készítése
Mintázás, római portré másolása
Életnagyságú büszt mintázása élő modell után
Az egyéni karakter megfigyelése
Rajzi előtanulmányok, a plasztikai érzékeltetése rajzban
Mintázás modell után
Szobrászati díszek készítése építészeti elelmekhez
Ornamntika rajzolása és mintázása (másolat)
Forgástest készítése gipszből – sablonnal
Balusztrád elem tervezése
Kiállításrendezés
Az éves munka kiértékelése, zárókiállítás rendezése
Követelmény
A tanuló tudjon életnagyságú büsztöt készíteni agyagból
Ismerje az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit
Tudjon gipszből egyszerű épületdíszítő ornamentikát, balusztrádot készíteni

Tananyag

Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

ELMÉLET
Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya
A töredék, a torzó problémája a művészetekben
Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon
GYAKORLAT
Életnagyságú torzó mintázása
Teljes embri alak mintázása
FELADATOK
Életnagyságú torzó mintázása agyagból
Krokizás modell után
Vázlatok, tanulmányrajzok
Vázkészítés drótból, vasból, fából
Mintázás agyagból
Gipszforma vétel szilikonbetéttel
Pozitív öntése gipszből
Teljes emberi alak mintázása
Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után
Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával
½-es méretben tömeg-szerkezet téri viszonyok figyelembevételével
mintázása
Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel
Kőfaragási gyakorlat
Látogatás kőszobrász műteremben
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Szerzsámok bemutatása, megnevezése
A fafaragás folymata a nagyolástól a csiszolásig
Balesetvédelmi ismertek
Zárókiállítás
A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása
Kiállításrendezés
Követelmény
A tanuló ismerje a szobrászat klasszikus műfajait
Legyen képes érem, relief, potré, ember és állatfigura mintázására
Rendelkezzen alapvető szaktörténeti, tervezési ismeretekkel
8.4. A szobrászat tanszak vizsgakövetelményei
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- plasztikai tárgykészítés 140 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező
feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani
ismereteiről megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát,
tudását.
A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka
alapján megvalósított alkotás, amely lehet:
- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy
patinázva,
- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika.
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 plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat
alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott
mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti
tanulmány vagy illusztráció,
- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült
körplasztika.
3. A vizsga értékelése
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
- a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás)
ismerete, gyakorlati alkalmazása,
- térépítés, kompozíciós készség,
- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód
megválasztása,
- a kész munka összhatása.
A SZOBRÁSZAT 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
Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- plasztikai tárgyalkotás 190 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A
tervező feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző,
átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A
plasztikai tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati
technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.
2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy
vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka
alapján megvalósított alkotás, amely lehet:
- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy
patinázva,
- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika,
- épülethez készült szobrászati díszítőelem.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt,
a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját
megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat
alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott
mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára,
- természeti tanulmány vagy illusztráció,
- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült
körplasztika,
- építészeti díszítőelem.
2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
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- a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai,
- szobrászati technikák és technológiák,
- a szobrászat műfaji sajátosságai,
- a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a szobrászat stíluskorszakai,
- a szobrászat és az építészet kapcsolata,
- a magyar szobrászat jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró,
kifejező készség,
- rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség,
- formatani ismeretekben való jártasság,
- térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete,
- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,
- a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje,
- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
- kreativitás, egyediség,
- a kész munka összhatása.
3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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9. MÉDIA TANSZAK
9.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
9.1. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy

1

2
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3
4
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2
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ő

2

2
2

2

2

2

2

2
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9.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
Alapfok 1-2.
Tananyag
CAMERA OBSCURA készítése és használata
Sötétkamra kartonból, lyukrekesszel és gyűjtőlencsével, pauszpapír
képernyővel
Lyukkamera
Lyukkamera készítése és használata
Felvételi anyaga vékony fekete-fehér papír, a papírnegatív előhívása és
kontakt másolása
Játék a nagyítógéppel - fotogramok
Átlátszó és áttetsző, különböző struktúrájú anyagok nyomhagyása
megvilágítás és előhívás után (függöny, katedrálüveg, apróbb tárgyak,
eszközök)
Fotogramok továbbalakítása
Fénymásolással, nagyítással-kicsinyítéssel (árnyékképek, fekete-fehér fény
és árnyék ritmusok, formaismétlés- és sokszorozás)
Ismerkedés a KINETOSZKÓPPAL
Mozgókép kialakulása fázisrajzok alapján, 9 képes fázisrajzcsík készítése
Videófelvételek egyszerű kamerával
Spontán felvételek játék közben, színjátszópróbán, tanítási órán
A felvételek közös
kiértékelése Látogatás
színes fotólaborban
A kész fénykép
születése
Látogatás helyi (regionális) TV stúdióban
Mi mire szolgál, hogyan működik?
Miként jut el a film a lakásunkba (a kábelhálózat fogalma)?
Követelmény
A lyukkamera ismerete, videofelvételek, a kinetoszkóp.
Alapfok 3.
FOTÓ
Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Az egyszerű box gép működésének tanulmányozása
Az optikai kép születése
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A nagyméretű lyukkamera és camera obscura tanulmányozása elsötétített
szobában
Felvételek barátunkról vagy padtársunkról
Filmbefűzés, helyes géptartás, a zárkioldó működtetése, a kereső helyes
használata
Képértékelés (előre kitűzött szempontok alapján)
Éles-életlen (oknyomozás); képkivágás, elrendezés; a nézőpont
megválasztása
Felvételek készítése lyukkamerával
Csendélet erős megvilágításban, félhomályos szobában
Utcakép készítése szobabelsőből
Papírnegatív és pozitív előhívása és értékelése
Egyszerű fotogramok készítése
Apró tárgyak megvilágítása a nagyítógép szórt fényével fényérzékeny papírra
Alaposan elrendezett kompozíció. Az árnyékképek ritmusképző szerepének
kiemelése
Események fényképezése
Utcakép, játék, közlekedés, hétköznapi életképek fényképezése
Közös képértékelés
Jellemző pillanat kiválasztása. Eseménykövetés.
Élességi viszonyok tanulmányozása (oknyomozás: berezdüléses és
elmozdulásos életlenség)
Osztályképek készítése iskolatársakról
Az állvány és az önkioldó helyes használata
A képmező hasznos kitöltése. Pontos élességállítás (ha a kamera megengedi)
Követelmény
Az egyszerű box gép alapvető ismerete és használata.
VIDEÓ

Tananyag
A kamera gyermekkézben
Az első önálló felvételkísérletek
Azonnali spontán értékelés képvisszajátszással és monitorra vetítéssel
Az objektív
Az objektív és a kereső helyes használata, az indít-állj gomb kezelése
Mozgás a kamera előtt
Gyermekszereplők közreműködése
A stábfelosztás (színészek, rendező, operatőr) elemi módjai
Szituációjáték felvétele
A jelenetsor többszöri felvétele, a gyermekszínészek hibátlan előadásáig
Visszajátszás, értékelés, hibafelismerés, javítás
A javított eseménysor újrafelvétele
Gyermek vagyok
Egyszerű szubjektívkamerás felvételek
A hétköznapi életből vett jelenetek felvétele
A felvételek értékelése
A spontán felvételek hatása
A kameramozgásból eredő
hibák Különleges
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nézőpontok jelentősége
Követelmény
A felvevő és lejátszó eszközök megismerése a gyakorlatban.
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Alapfok 4.
FOTÓ

Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel I.
A távolság (élesség) állítás lehetőségei (frontlencsés élességállítás)
A zárszerkezet és a rekesz működésének elve és szerepük a
felvétel alakításában
Ismerkedés a fényképezőgépekkel II.
A film befűzésének és kivételének gyakorlása (sötétben is)
A gép kezelőszerveinek alapos begyakorlása (akár csukott szemmel) A
kamera tárolása, tisztítása és szállítása
Csendéletek fényképezése
Az állványhasználat tudatosítása
Az élességi viszonyok változtatása rekeszeléssel, élességátállítással
Telifényes és oldalfényes felvételek
Képértékelés
Élességi viszonyok ellenőrzése, elrendezés, különböző képkivágások, eltérő
formátumok
Világítástechnika
Az oldalfény és az ellenfény térkiemelő szerepe
A derítés fontossága
Egyszerű világítási sémák beállítása, gyakorlása
Bonyolultabb fotogramok készítése
Összetettebb szerkezetű anyagok, természeti formák felhasználásával készült
fotogramok
A formák átrendezésével a képek újrakomponálása (vágásos montázs és
kollázs)
A tájképfelvétel
A helyes nézőpont megválasztása
Az objektív látószöge. Az árnyalatok (színek) szerepe. Képzőművészeti
vonatkozások.
A tájképfelvételek kiértékelése
Kompozíció, képkivágás, élességi viszonyok, árnyalat- (szín-) visszaadás
Követelmény
Saját kamera alapos ismerete, a felvételi motívumok és a nézőpont tudatos
kiválasztása.
VIDEÓ
Tananyag
Felvételek
Ugyanazon jelenetsorozat felvétele más-más nézőpontból (alsó, szembeni és
felső gépállások)
A felvételek kiértékelése
Kamera és mozgás
Felvételi gyakorlatok változó
körülmények között állókamera, mozgó
motívum
álló motívum, mozgó
kamera mozgó motívumok,
mozgó kamera
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A felvételsorozatok kiértékelése
A kombinációk (nyugalmas, változatos, mozgalmas, idegesítő képsorok)
hatásai a nézőben
Változó plánok
Ugyanazon emberi cselekvéssorozat változó plánokban való felvétele (pl.
evés, olvasás, elmélyedt játék)
Folyamatos felvétel premier plánban
Folyamatos felvétel kistotálban
A felvételsorozat egymást váltogató fenti plánokban
A felvételek hatásértékelése
Iskolai életünk eseményei
Kísérletek rövidfilmek készítésére (pl.: Mikulás-est, kirándulás,
horgászverseny) Utóhangosítás Kísérletek rövidre vágott filmek
utóhangosítására (az eredeti hang törlése; zene vagy zene és szöveg kíséret
felvétele)
Követelmény
Önálló felvételsorok készítése felnőtt segítségével.
Alapfok 5.
FOTÓ

Ismerkedés a
fényképezőgépekkel A
távmérő működése és
alkalmazása A különféle
keresők használata
Az objektívek látószöge
Felvételek összehasonlítása
Ugyanazon témáról készült színes és ff felvételek összehasonlítása
Árnyalatterjedelem (kontraszt) szerint
A drámai és lírai hatások megfigyelése Melyik technika mire alkalmasabb?
Világítástechnika
A kétlámpás megvilágítás lehetőségei (szimmetrikus elrendezés, főfény,
derítőfény viszony, főfény és ellenfény)
A különböző világítási változatok hatása tárgyfelvételeken
Szándékos felvételi hibák
Berezdüléses életlenség, helytelen távolságállítás, szándékos alul- és
túlexpozíció, felbillent kamera, rossz nézőpont vagy kamerairány
Hibacsoportok
A hibacsoportok elemzése: melyik hogyan kerülhető ki, melyikkel tudunk
esetleg fokozott képhatást elérni
A nagyítógép
A nagyítógép működési elve (tkp. fordított fényképezőgép)
A nagyítási viszony. Élességállítás papíron. Szürkelépcső exponálása és
előhívása Ismerkedés a fotóvegyszerekkel. Az elektromos érintésvédelem
fontossága illetve a mérgezésveszély
Nagyítás
Egyszerűbb, ff nagyítások jól exponált negatívról
A nagyítás mértékének változtatása és az előhívási idő összefüggései
A formátum megválasztása
Követelmény
Éles felvételek készítése kézből, a nagyobb felvételi hibák önálló felismerése.
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VIDEÓ
Tananyag
Kameramozgások
Svenkelés, emelés-süllyesztés, le- és felfelé billentés, követés (kocsizás) és
ezek kombinációi
A felvételek kiértékelése
A lassú kameramozgás fontossága
A rezdülésmentes állványhasználat
A kameramozgások hatása a felvételek dinamizmusára
A plánok rendje
Premier plán; Szekond plán; Bőszekond plán; Amerikai
plán; Kistotál plán; Nagytotál plán; Közeli és szuperközeli
(részletfotók) A plánok kikeresése professzionális
filmekből (a plánok felismerése)
Plánok kapcsolása
A plánok változatos alkalmazásainak hatásai a filmre
Próbafelvételek és elemzésük
Városfilmezés gépkocsiból
Mozgó kamera, álló és mozgó motívumok
Többszörös túlforgatás
A legérdekesebb snittek kiválasztása
A snittek utólagos rendezése (snittsorrend)
Vágás kameráról rekorderre
A fent kiválasztott snittsorrend felvétele
A képkivágások (plánok) és a jelenethosszak arányos felhasználása
Kísérőzene feljátszása
Főcímkészítés
A film eleje- és vége főcímének tartalma
A találó cím fontossága a film sikerében
Feliratkészítés számítógépes szövegszerkesztéssel és printeléssel
A feliratinzertek felvétele kamerával
Követelmény
Az óvatos kameramozgások használata, a plánok ismerete, vágás kameráról
rekorderre.
Alapfok 6.
FOTÓ

Tananyag
Ismerkedés a
fényképezőgépekkel
Különféle tükörreflexkeresők Élességállítás
matt üvegen
Állványhasználat (vízszintezés, döntés, billentés)
Emberalakos
csoportfelvételek
Spontán és rendezett
fotók A világítás
(főfény iránya)
Elrendezés,
kompozíció
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Csoportfelvételek nagyítása
A próbacsík készítésének menete
Nagyítások különböző gradációjú (fokozatú) papírokra
Képelemzés
A kontraszt jelentősége és szerepe felvételeinken
Foltritmus és vonalak a fotókon
A pozitív képek szürke árnyalatterjedelme
A villanófény
A villanókészülékek felépítése és működése
(érintésvédelem!) Kulcsszám, rekeszérték számítás
Direkt és indirekt világítás villanóval
Kétlámpás vakus felvételek
A fényképek szárítása és
tárolása
A mosás jelentősége
Tükörfényezés szárítógéppel
Szárítás szobahőmérsékleten segédeszközök nélkül (hagyományos, matt és
RC-papírok) A pozitív képek apróbb javításai (retusálás ecsettel)
Életképek
Spontán és megtervezett élethelyzetek, gyakran előforduló szituációk
felvétele
A helyes nézőpont, képkivágás és a jellemző pillanat fontossága A
bemozdulásos életlenség tudatos alkalmazása
A kép főszereplőjének (főszereplőinek) kiemelése az élességi viszonyokkal
Képértékelés, zárókiállítás
A felvételek technikai tartalmi és esztétikai értékelése Közös zsűrizés
Válogatás közös kiállításra
Kiállítás rendezés, meghívók készítése (fotográfiai, szövegszerkesztési és
fénymásolási eljárások együttes alkalmazása)
Követelmény
Papírnagyítások önálló készítése és értékelése.
VIDEÓ
Tananyag
Forgatási terv
Az előzetesen elképzelt film jelenetfelosztása, helyszíneinek kiválasztása,
kameraállások és snittek hozzávetőleges megtervezése
A munka elosztása (szereplők, rendező, operatőr, kameraman, világosító,
kellékesek)
Téma és változatok
Adott témára jelenet és minifilm-változatok készítése
Az időpont, a nézőpont, kameraállás, snitthosszúságok változásainak hatása
a felvételekre Egyperces rövidfilmek vágása a fenti jelenetsorokból,
lehetőleg humoros, szatirikus felfogásban (pl.: amiről a tanáraink nem
tudnak)
Plánkapcsolások gyakorlása
Párbeszéd felvétele változó gépállásokkal
Szobabelsőben és a szabadban egyaránt játszódó jelenetek felvétele
nézőpont és gépállás változtatásokkal
A plánok egymáshoz kapcsolásának szabályai, az ún. vágóképek
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megkeresése
Kamerahasználat
Közelítés és nyitás zoom-objektívvel A mértéktartó zoom használat
Közelítő és nyitó felvételek vágási lehetőségei
A zoomolás és a kameramozgások lehetséges összekapcsolása
A mi iskolánk
Rövidfilm készítése az iskola
életéről Többszörös túlforgatás
A legjellemzőbb jelenetek
kiválasztása
A snittek sorrendjének, ritmusának tudatos alkalmazása
A montázs döntő szerepe
Hangosítás
Felvételeink átvizsgálása a hang technikai, tartalmi és esztétikai
minőségének szempontjából
A zenei hanganyag kiválasztása
Az eredeti hang részbeni törlése
Utóhangosítás második hangsávra zenével és szöveggel
A tanultak alkalmazása, bemutatása
Filmjeink feliratozása, inzertezése, másolása
A muszter jelentősége
Videóbemutatók kisebb és nagyobb közönség előtt
Követelmény
Néhány perces adott témájú film elkészítése csapatmunkában.
Továbbképző 7.
FOTÓ
Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Korunk gépe: a cserélhető objektíves,
tükörreflexes gép A különböző látószögű
csereobjektívek és alkalmazásuk A normál
objektív szerepe
Kiemelés teleobjektívvel
A nagylátószögű objektívek szerepe (táj és városfotózás)
Az objektívek leképezéséből eredő hibák (pl.: perspektív torzulás)
Az expozíció
Az expozíció fogalma, szerepe, jelentősége
Megvilágítás-mérés kézi fénymérővel és a kamerába épített
fénymérővel (tárgymérés) A visszavert fény mérésének átlagolása
A szürke lap módszere
Laborgyakorlat
A filmelőhívás vegyszerei (figyelem, mérgezésveszély!)
Az előhívó-berendezések, eszközök használata teljes sötétségben
Filmhívás időtartamra, a percjelző óra használata
A film mosása, szárítása, tárolása
A filmek kiértékelése A
fedettség (feketedés
mértéke) Az expozíció
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egyenletessége Túl- és
alulhívás
Az élességi viszonyok előzetes ellenőrzése lupéval
Nagyítástechnika I.
Az exponáló óra működése
(érintésvédelem!) Az óra
időértékhatárai
A leexponált papírkép szakaszos
előhívása Rávilágítás (beégetés)
az előhívóban A túlhívott képek
gyengítése
Portréfényképezés A
portréobjektívek
használata
Élességállítása modell
szemére
Portrévilágítási változatok (egylámpás, kétlámpás és
háromlámpás) A derítés fontossága
Expozíció meghatározása a főfényre
Nagyítástechnika II.
Az előhívott portrénegatívok értékelése próbacsíkról
A legjobbnak ítélt felvételek kiválasztása
Nagyítás életnagyságban (30x40 cm-es papírra)
A portréképek hatása különböző fokozatú és felületű nagyítópapírokon
"Ilyen vagy!" címmel portrék fotografálása barátunkról, osztálytársunkról
A legjellegzetesebb, karakteres képek kiválasztása. A különböző arckifejezésű
(mimikájú)
fotókból sorozatok összeállítása
Követelmény
Felvételi gyakorlatok tükörreflexes, csereobjektíves géppel, fekete-fehér film
önálló előhívása.
VIDEÓ
Tananyag
A forgatókönyv
A forgatókönyv felépítése,
szerkezete A forgatókönyv
használata munka közben
Filmötlettől a forgatókönyvig
A jelenetek átcsoportosításának lehetőségei
Jelenetkihagyások (húzás) hatása a film tartalmára és kifejezőerejére
A videostúdió
Látogatás professzionális stúdióban
A felvételi eszközök, vágóasztalok, monitorok és számítógépek összehangolt
munkája
A felvevő és rögzítő helyiség jelentősége
A munka megosztása (munkafázisok
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elkülönülése) Számítógépes feliratozás
Montázsgyakorlatok
A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának összefüggései
Plán-kapcsolások
Riport
Élő beszélgetés lakókörnyezetünk ismert, jellegzetes személyiségével
Felvételek két kamerával
A gépállások és a plánok tudatos változtatása
A párbeszédfelvétel helyes módszerei
Montázstechnika
Vágás rekorderről
rekorderre A
szinkronindítás
alkalmazása Az
inzertezés
Rövidfilm készítés
Írjunk filmötletet
A legjobb ötlet kiválasztása
Az ötlet kibontakoztatása - forgatókönyv
Filmforgatás
A stáb összeállítása,
munkamegosztás Forgatás
jelenetismétléssel
Jelenetváltozatok alkalmazása
Próbafelvételek azonnali
ellenőrzése
Vágás (montírozás)
A film
utómunkálatai Az
eredeti hang
törlése
A film jellegéhez illeszkedő hanghatások stúdiófelvétele
Zörejek, zajok, torzított emberi hang alkalmazása
Filmbemutatók
Filmbemutatók szervezése
Követelmény
Forgatókönyvírás, filmes utómunkálatok gyakorlása.
Továbbképző 8.
FOTÓ

Tananyag
Ismerkedés a fényképezőgépekkel
Az autófókuszos kamerák (aktív és passzív
autófókusz) Kameravázba illetve objektívbe
épített AF-érzékelők A cserélhető keresők és
jelentőségük
Az expozíció
Expozíciós sorozatok (idő-rekesz értékpárok)
Az expozíciós változások hatásai a negatívon és a papírnagyításon
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Különböző fényérzékeny anyagok expozíciós tűrése
A feketedési görbe (denzitás fogalma)
Megvilágítás-mérés
A beeső fény mérése (diffúzorral és objektíven keresztül, pauszpapír
előtéten keresztül) Fénymérés szabadban
Fénymérés műteremben (esetleg vakufénymérés is)
A kép árnyalatterjedelmének mérése, az expozíció megállapítása a
középárnyalatra (A. Adams zónarendszere)
Színes technika
A színes minilabor működése
A kép színeinek és árnyalatainak befolyásolása szűrőzéssel és a denzitás
változatásával
A fotóalbum alkalmazása, a színes fényképek helyes tárolása
Sportfotózás
A rövidebb és hosszabb gyújtótávolságú teleobjektívek
A rövid zársebesség jelentősége
Élességállítás (kézzel és autófókusszal)
Az akció követése, jellemző pillanatban való exponálás
Felvételi nyersanyag: a magas érzékenységű film
Képértékelés
Sportfelvételek előhívása, értékelése
A helyes képkivágás
Az életlenség okainak kiderítése
Részletnagyítások
Emberi alak fényképezése
Egész- és félalakos felvételek
Az alak elhelyezése a képmezőben
Az aranymetszés és alkalmazása alakos felvételeknél
A kép térbeli felosztása (előtér,
középtér, háttér) Az emberi alak
lényeges részleteinek kiemelése
Képi utómunkálatok
A retusálás. Az utólagos átkomponálás (a kész kép megvágása)
Paszpartuzás, keretezés. Pályázatra küldött képek feliratozása
Követelmény
A pontos megvilágítás-mérés gyakorlata és alkalmazása, tudatos
komponálás.
VIDEÓ
Tananyag
Montázsgyakorlatok
A jelenetek sorrendjének átrendezése
Jelenetsorok felvételi túlforgatással, utólagos rövidítés
Különleges nézőpontból készített jelenetsorok
Útifilm
Tudatos és spontán felvételek készítése (országjárás,
kirándulás) Különleges nézőpontok és szokatlan
kameraállások használata A film vágása
(terjengősség nélkül)
A tartalomhoz és a képi hangulathoz illeszkedő zene kiválasztása, felvétele
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Stúdiófelvételek
Egyalakos személyfelvétel világítási
módjai Főfény, derítőfények és a
díszítőfény alkalmazása Háttérvetítés,
háttérszínek (drapériák)
Alak az előtérben, eltérő helyen forgatott jelenetek a háttérben
(háttérillusztráció) blue-box technikával (elektronikus montázsasztallal)
Egyenes közvetítés
Iskolai vagy a fiatalokat közvetlenül érdeklő téma vitájának direkt
közvetítése több kamerával, zárt láncon
A helyiség bevilágítása és bemikrofonozása
A fix kamerák helyének megválasztása
A rendező és az operatőrök kapcsolata
elektronikus úton Képváltások a különböző
kamerák képeiből montázsasztalon Plánok
változtatása (operatőr átállása) holtidőben
Utórendezés
Rögzített vitaanyag rendezett filmváltozatának elkészítése A felvett anyag
lényeges részleteinek kiválasztása
A technikai hibák kiszűrése
Feliratozás, névinzertek kiírása
Követelmény
Aktív részvétel helyszíni közvetítést végző stáb munkájában.
Továbbképző 9.
FOTÓ

Tananyag
Nagy- és síkfilmes kamerák A
cserélhető kazetta
jelentősége Perces gépek
működése (Polaroid)
Felvételi segédeszközök
A fekete-fehér fényképezés felvételi szűrői (sárga,
zöld, polár) A színes fényképezés szűrői (UV,
Skylight, polár)
A kép kontrasztjának csökkentése (lágyító és
ködelőtétek) A kép többszörözése prizmával
A színes fordítós film (diafilm)
A színes fordítós film színeinek keletkezése
Napfény és műfény érzékenyítésű diafilmek
A pontos megvilágítás jelentősége (kicsi
expozíciós tűrés) Felvételek készítése színes
fordítós filmre
Diakeretezés és vetítés
Az előhívatott diafilm első szortírozása (technikailag hibás, erősen alul- és
túlexponált felvételek kiválogatása)
A megmaradt felvételek keretezése
A diaképek vetítése automata diavetítővel. Az érintésvédelmi szabályok
betartása
Hangosított diasorozat
A technikailag kifogástalan felvételek sorozatba
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rendezése Magyarázó, értelmező szöveg
felvétele (hangfelvétel) A témához illő zene
kiválasztása
A hanganyagok keverése
(montírozása) A hangosított
sorozat vetítése
Nagyítástechnika
A képmódosítás lehetőségei a laborban
Képlágyítás optikai úton (DUTO, fekete
harisnya) Visszatartás kitakarással
Sötétítés ráexponálással
Beégetés fényecsettel
Képkompozíció
A kompozíciós rendek és sémák tudatos alkalmazása
Szimmetrikus, aszimmetrikus, átlós, kör-, háromszögű kompozíciók
Kompozíció a képzőművészetben
A fotóriport
A mobil felszerelés (készenléti táska, gépvázak, objektívek, filmek,
villanókészülék) Előzetes témaválasztás
Megtervezett és spontán riportfelvételek (városi ünnepély, kiállításmegnyitó,
sportesemény)
A megszokottól eltérő nézőpont szerepe
Követelmény
Fényképezés színes fordítós filmre, a kész fotók önálló értékelése, keretezése és
vetítése.
VIDEÓ
Tananyag
Montázsgyakorlatok a vágóasztalon
A vágóasztal, mint a filmkészítés egyik legfontosabb eszköze
Sima vágások.
Áttűnések. Képmegosztás. A blue-box
Trükkös felvételek
Rejtett és szubjektív kamerás felvételek
Képfordítás tükörelőtéttel
90°-os és 180°-os szögben elfordított kamerával készült felvételek
A számítógépes programok segítsége
Saját készítésű számítógépes programok alkalmazása a filmek
montírozásához, trükkökhöz, képi hatások fokozásához
Képforgatások, képtorzítások, színtorzítások, színátfordulás, a negatív kép
Kísérleti reklámfilm
Humoros reklámfilm kísérletek
A kép és a szöveg poénjainak egyeztetése
Zenei téma megfilmesítése
Filmötlet és forgatókönyv írása adott zenei mű képi illusztrálására
A zenei hatások képi átírása (vizuális
fantázia) Absztrakt felvételek
alkalmazásának lehetőségei Vágás a
zenei anyag ritmusához illeszkedően
Videoklip forgatása
A zenei anyag kiválasztása (lehetőleg
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rockzene) Forgatási ötletek, gegek
összegyűjtése A forgatókönyv
elkészítése
Felvételezés többszörös forgatással
A klip végleges elkészítése vágással - a zenei ritmus előnye
Követelmény
Jelenetsorok rendezése, montírozása és utóhangosítása.
Továbbképző 10.
FOTÓ
Tananyag
Megvilágítás-mérés
A különböző megvilágítás-mérési módszerek kombinációja
A fényérték fogalma, a fényértékskála
Felvételek készítése alul- és túlexpozícióval (fél rekeszes különbségekkel) a
tökéletesen exponált kép elérésére. Csendéletek felvétele színes diára
Felvételtechnika
A mélységélesség fogalma
Beállítás hiperfokális távolságra
Csendéletek fényképezése nagy képélességű (alacsony érzékenységű) ff
filmre
Labortechnika
Nagy részletvisszaadású, alacsony érzékenységű (finomszemcsés) film
előhívása és a felvételek előzetes kiértékelése
A legjobban sikerült csendéletváltozatok kiválasztása csíkmásolatról
Végleges nagyítások készítése 30x40 cm-es méretben, 2-2 példányban
Képszínezés, barnítás
A kész száraz fotó beáztatása
Halványítás. Előhívás barnára színező oldatban
Szárítás
Fotótörténet (esszé) fényképezése
Előzetes tervezés
Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél
Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel
A fotóesszé összeállítása
Csíkmásolat készítése
Jellegzetes felvételek kiválasztása
Végleges nagyítások elkészítése
A történet 5-6 jellegzetes képre való redukálása
A fotóművészet nagy alakjai
A fényképészet rövid előtörténete (technikai története)
Néhány nagy alkotó fotókon történő bemutatása (J. M. Cameron, Talbot,
Hervé, Adams, Mc. Cullin)
Magyarok a fotóművészetben (Moholy-Nagy, Brassai, Gyenes, Capa)
Kiállítások és pályázatok
Válogatás igényes, nagyméretű képekből kiállításokra és korosztályos
pályázatokra
Önálló előzsűrizés, közös végső zsűrizés (indoklással)
Követelmény
Hat képből álló fotótörténet készítése saját témaválasztással, a tanult
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technikák tudatos, kreatív alkalmazásával.
VIDEÓ

Tananyag
Az egész évet a tudatos tervezés, a gondos, mindenre kiterjedő előkészítést
követő forgatási gyakorlatokra és a hasonlóan precíz utómunkálatok
gyakorlására kell fordítani!
Mindenki minden részfeladatot próbáljon ki
A csapatmunka fontossága,
Kísérletek szájszinkronos utóhangosításra
Legalább egy-két komplett, jó színvonalú 20-25 perces film elkészítése
Törekedni kell a közönség előtt való bemutatásra (iskola TV, helyi TV,
országos TV- társaságok)
Esetenkénti vagy rendszeres részvétel diákvideós műsorokban
A tanultak népszerűsítése szűkebb és tágabb baráti körben a lényegesen
jobb minőségű házi videózás fejlesztése érdekében.
Követelmény
Aktív részvétel az egész éves tudatos tervezésben és munkában.
9.4. A fotó-videó művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- fotó-videómunka készítése 190 perc
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 tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotóvideótechnikai
jártasságát, tudását.
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotóvideóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési
munka alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított
fotó-videóalkotás, amely lehet:
- fotogram,
- mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,
- egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,
- képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,
- storyboard készítése.
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 készített fotóvideóalkotás.
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Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok
vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet:
- tárgyfotó,
- környezetfotó,
- kockázással készült rövid tárgyanimáció,
- asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd.
3. A vizsga értékelése
A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- labortechnikai eszközök és eljárások ismerete,
- a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos
használata,
- a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,
- a képkivágások képalakító eljárások ismerete,
- önállóság, eredetiség,
- dokumentáció.
A fotó-videó 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
Fotó-videó műhelygyakorlat - max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- fotó-videómunka készítése 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fotó-videó műhelygyakorlat max. 10 perc
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 tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól, eljárásairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai
jártasságát, tudását, művészi igényességét.
2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi és szöveges tervezési
munka alapján, a tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított
alkotás, amely lehet:
- portrésorozat különböző megvilágításban,
- a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű,
egyéni próbálkozás,
- ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal,
- reklámparódia.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok
vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás, amely lehet:
- portréfotó,
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- reklámfotó,
- mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó,
- kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet,
- kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők
szemszögéből.
2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,
- a fotózás és a videózás technikái, technológiái,
- a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
- a fényképezés és a mozgófilmkészítés története,
- a magyar fotóművészet jeles képviselői,
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.
3. A vizsga értékelése
3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- labortechnikai ismeretek,
- lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,
- a képi kontrasztok ismerete,
- képkivágások képalakító hatásának alkalmazása,
- kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,
- felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége,
- jelenetek képsorokra bontásának képessége,
- rövid, feszesen vágott technika alkalmazása.
3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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10. FESTÉSZET TANSZAK
10.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
10.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek, Rajz-festés-mintázás, Műhelyelőkészítő, Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
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Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.
Évfolyamok
Tantárgy

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

Előképző
1
2
2

2

6

2

Műhelygyakorla
t

Összesen:

5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4

4

10.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
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RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
3. TANANYAG
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Festések kis és nagy méretben
Kis méretű tárgyak színeinek kiválasztása, megfestése kis méretű
papírokon
Óriásképek, óriás tárgyak egyszínű és színgazda felületek megfestése nagy
méretű papírokon
Játék festett papírokkal
Kollázs készítése csoportos és egyéni spontán festési gyakorlatok (szemléltetés pl..: Matisse kollázsok) felhasználásával
A színes világ
Festésgyakorlatok, színkeverések
Az elsődleges és másodlagos kevert színek Színkeverési kísérletek papíron,
palettán, vízben
Az ecset és a papír
Az eszközök ismerete és használata Gyakorlatok festészeti eszközökre
Csíkhúzási versenyek
A tervezett kép
Egy saját élmény (kirándulás, sportesemény, ünnep, táj, kulturális esemény)
megfestése vázlatkészítéssel nagy méretben
A természet színei
Variációk a négy évszak színeire és zenéjére
Festési gyakorlatok természeti megfigyelések (szabadtéri séta, csendélet)
nyomán
A színhangulattal való festés módszere - színdominancia, színpreferencia egy-egy
hangulat érzékeltetésére (szemléltetés: Leonardo, Bruegel, impresszionisták...)
Színkompozíciók
A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása
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Különböző kompozíciós változatok a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire
Csoportos és egyéni feladatok temperával
Az ünnepek
A különböző ünnepek színvilágának megismerése, kifejezése (vízfestés)
Felület, forma, színekkel való kifejezése (szemléltetés: Chagall akvarell...)
Kis színtér
Papírból épített tér megfestése (szemléltetés: díszlettervek...)
Csoportmunka a színek térépítő szerepére
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fekete is szín
A fekete szín használata (a fekete szoba, a fekete tárgy)
A szürkétől a feketéig tartó árnyalatok kipróbálása tárgyak festése, árnyékok
kialakítása során
(szemléltetés: Boltansky, Kline, Hartung...)
A körvonal
A színek hangsúlyozása
A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével
Tárgyak árnyékának körvonalai és színei
Kivágott formák beépítése, térbe helyezése (szemléltetés: Schiele, Klimt,
Gauguin...)
A festészet története I.
A barlangrajztól a középkorig
A festészet festészettechnikai és történeti áttekintése
Anyagok, eszközök, megoldások az őskori, ókori és koraközépkori művészetben
A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása,
alkalmazása
Vázlatok a szabadban
Akvarell és tusrajzok - színezett tusrajzok - a szabad térről
A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása (szemléltetés: Szőnyi,
Ferenczy K.)
A festett rajz
A ceruzarajzok részleteinek, háttereinek megfestése
A két technika egymás mellett élése
A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása
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Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát.
Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, színárnyalatokkal dolgozni.
Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technika
sajátosságait.
Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját
szavaival beszélni.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A sötéttől a fényig
Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel
kifejezhető Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy színes dobozok
mesterséges fényben (szemléltetés: Szikara T., Károlyi Zs....)
Ez én vagyok
A festett pasztell (szemléltetés: Rippl - Rónai, Nagy I....) jellemzői
Portré vagy önarckép készítése
A pasztell technika megismerése
A színek keverése
Egy kedves hely 1 szín szoba 1
Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése,
megépítése, berendezése - csoportmunkával
Illusztráció
Legalább 10 kisméretű illusztráció készítése irodalmi műhöz (p1.:
Toldi, dános Vitéz)
Az illusztráció technikája - rajzsorozat, ecset, toll, gouache
(szemléltetés: Reich K., Chagall, Dali ...)
A rajz, ecset, tolt, gouache technikájának elsajátítása
A festészet története II.
A reneszánsztál a romantikáig
A festészeti eljárások, technikák megismerése
A falfestészet
Az illuzionizmus
Minimumkövetelmény
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A tanuló ismerje a 24-es színkört, a színek hőfokhatását, a fény-árnyék-szín
összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait.
Használja tudatosan kompozícióiban az eddig tanult színproblémákat.
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5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Két arckép
Zenére (p1.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, színes
papírral, pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben
Improvizációk és tervezett művek (szemléltetés: Klee, Soutine ...)
Kontrasztok
Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek
készítése - színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek alkalmazásával
(szemléltetés: Itten, Klee, Mondrian ...)
A festészet története III.
A realizmustól a posztimpresszionizmusig
Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról
A műteremfestészet és a plain-air
Reggeli a szabadban - avagy a majális
Szinyei-Merse képének "átfestése" beállítás után
Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése
A két mű összehasonlítása
Mostan színes tintákról álmodom
Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű)
megoldások - textiltervek készítése (szemléltetés: magyar textilművek ...)

Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a
színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a
lokál és valőr színeket.
Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magában foglaló, színes
kompozíció tervezésére és kivitelezésére.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A secco és a mozaik
A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése
Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alapú secco készítés
Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával (szemléltetés: bizánci
mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok ...)
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A festészet története IV.
A XX. század a századelőtől Matisse haláláig
A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új útjai
A "mestermű"
Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény
készítésével
A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma és
a technika szabadon választott
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során
elsajátított ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív,
illusztratív vagy tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni.
Ismerje a freskó, secco, mozaik, sgraffito technika alapelemeit. Használja
tudatosan a színtan általa megismert fogalomköreit (keverések, színdinamika,
kontraszthatások). Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz.
közepéig terjedő időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet (festészet) kifejezéseivel megfogalmazni elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az
alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. Tudja és ismerje fel (kritikusan
és önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit.

TOVÁBBKÉPZŐ
7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A beállítás I.
Csendélet ill. portré beállítása a műteremben
Megvilágítási problémák, fényviszonyok elemzése
A színek derítése
A drapéria, a tárgy, a tér színbeli viszonyai
Vázlat és nagyméretű festmény készítése (szemléltetés: Caravaggio, Cezanne,
Morandi, Csernus T....)
A beállítás II.
A tárgy (portré) feldolgozása, átírása más anyagokkal
Különböző művészeti stílusokkal (p1.: barokk, impresszionista, expresszionista,
szürrealista) stílusgyakorlatok
A plakát
Tetszőleges reklámtéma feldolgozása színdinamikai szempontok alapján
A színek hatása, a színek információsegítő szerepe
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A fotó és a szín egymásra hatása
Színes diakép készítése a munkáról, nagyítás (szemléltetés: lengyel, magyar
plakátok, festett plakátok, gigantposzterek...)
A színtan
A színek tudományos vizsgálata, a szinoid gömb Szinoidkészítés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje, és gyakorlatban alkalmazza a színtani ismereteit a szinoid
színeinek alapján, a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, a
tanulmányszerű portré és csendélet valamint tájfestés néhány problémáját.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A figura
Interieurban elhelyezett figura megfestése
Reflexek, megvilágítás, a drapéria árnyékai. (szemléltetés: Bonnard, F. Bacon,
Ferenczy K....)
A táj
Festés szabadban akvarellel, temperával
A kép befejezése, újrakomponálása, újraalkotása a műteremben a helyszínen
készített saját fotók alapján (szemléltetés: Paál László, Mednyánszky, impresszionisták...)
Az olajfestés titka
Az olajfestés technikájának alapjai
A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás
megismerése
A színes film
A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása
Színes fénykép, videó, számítógépes grafika készítése
A személyes szín-tér
Kis színes vázlatok tervezése lakótér színdinamikai megoldásához
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein
(kollázs, montázs, manipulált fotó). Tudjon véleményt formálni a festészet
történetének
jelentős
alkotásairól;
különböző
anyagokkal
színes
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alkotásokat
létrehozni,
azokat egyéniségének
megfelelő
tartalommal
megtölteni. Legyen képes figura megfestésére térben; tájkép festésére
természetben, vázlatok alapján műteremben. Ismerje a fotó, a film, a videó ill. a
számítógép színalkotó és visszaadó szerepét; az olajfestés technikájának alapjait.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Stíluskalandok
Ismerkedés az újvad festészettel
Azonos témára fotorealista, tassiszta, gesztusképek készítése
A díszlet
Szabadon választott színpadi mű színpadképének, jelmeztervének elkészítése és
makettszerű kivitelezése
Az olajfestés
Tetszőleges témára kisméretű olajfestmény készítése, olaj- illetve temperavázlatokkal
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja személyes véleménye alapján elemezni a XX. század
második felének különböző stílusirányzatait, azok ismeretében önálló alkotásokat
készíteni.
Tudjon olajfestési technikával szabadon választott művet alkotni.
Legyen képes az általa választott színpadi műhöz szcenikai tervet, díszlettervet
készíteni.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Az emlékmás
Videofilm elkészítésére alkalmas filmdíszletszerű, nagyméretű színes figura és tér
megalkotása (papír, gipsz, faszerkezet)
A videofilm rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése
A portréfilm
Rövid 5-8 perces videofilm készítése egy kortárs festőművészről, annak alkotási
módszereiről, személyes beszélgetés, vagy bemutatás formájában
Forgatókönyv, fotódokumentáció
A mestermű
Szabadon választott témában egy portfolióval dokumentált "mestermunka"
készítése, lehetőség szerint minél változatosabb festészeti technikai megoldásokkal
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Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes bonyolultabb festészeti feladatok önálló megértésére és
elvégzésére, szabad alkotó munkára; az eddig megismert tananyagot felhasználva térben és síkban egyaránt színbeli, festészeti problémák megoldására.
Rendelkezzen önálló kritikai véleménnyel a kortárs művészet hazai és külföldi
mestereinek munkásságával kapcsolatban. Ismereteiről tudjon nagyméretű tervezett alkotásában számot adni.

10.4. FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A 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.
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.
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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.

A 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
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,
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- 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.
3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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11. BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK
11.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
11.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
Műhelygyakorlat
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

5

6

Továbbképző
7
8
9
10

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészítő

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vizuális
alapismeretek

Műhelygyakorlat
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2
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Összesen:

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

11.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Bevezető és összegző beszélgetések, értékelések Kirándulások
Színházlátogatás (nem csupán bábszínház lehet)
Kiállítás megtekintése
Bemutató foglalkozások (vendégek, szülők előtt)
Papírmunka
Papírhajtogatások
Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, ollóval kivágás, festés stb..)
Hurkapálca figurák elkészítése, megmozgatása
Álarcok, maszkok, csákók készítése
Zsinegen rángatható figurák készítése
Pálcára szerelt kis dobozok megjelenítése
Zacskóbábok (kézre, fejre húzhatók) készítése
Textilmunkák
Színes zoknik, harisnyák kitömése
Harisnyafigurák készítése (elkötéssel)
Rajzlapra ragasztás - virágok, házak, emberfigurák, állatkák Ajándékkészítés
varrással - kis tarsolyok, tolltartók, játéktárolók óriásbábok tömése
Vegyes anyagok
Plasztilin, gyurma, lisztgyurma formázása, pálcikára tűzése
Természeti anyagok, ágak, termések, levelek önálló alakítása, más
anyagokkal együtt való felhasználása
Babaszoba készítése, berendezése
Az elkészített figurák valamilyen mese vagy vers szereplői legyenek, amelyeket
játszanak el, vagy táncoljanak el a tanulók éneklés kíséretével. Egy-egy
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elkészített munka tehát több funkciót töltsön be, az elkészítés technikájának
megtanulása mellett keljen életre, jelenítsen meg jót vagy rosszat.
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Rögtönzött bábfigurák készítése varrás nélkül
ELMÉLET
A bábjáték műfaji sajátosságai - az átváltozás és jelzések
GYAKORLAT
Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok, lécek, ágak, fonalak).
Textilanyagok gyűjtése, mosása, vasalása, rendszerezése
Kedvenc mesehős, állatka vagy más figura kiválasztása és (a begyűjtött anyag
segítségével) elkészítése.
Igényesebb bábok készítése
ELMÉLET
Bábtörténeti ismeretek - betlehemes játék
GYAKORLAT
Ujjra vagy botra húzható kisméretű, ún. gyűszűbáb tervezése (p1.: betlehemes
játék)
A fej kialakítása
A ruha elkészítése - húzott szoknya
A teljes báb elkészítése
Fakanál- vagy botbáb készítése
ELMÉLET
A báb karaktere, arányrendszere; a játéktér
GYAKORLAT
Fej karakterének kialakítása applikációval, fej és törzs arányának kialakítása
Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése (p1.: ragasztással), lábak,
kezek, testjelzések (farok, taréj) kialakítása
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Meseválasztás, zeneválasztás (dalok)
A meséhez való figurák elkészítése
A bábok megmozgatása paraván nélkül majd paraván mögött. A mesefigurák
karakterének kialakítása hanggal, taglejtéssel. A paraván mögötti játéktér
megismerése, bejátszása Próbák, majd a mese eljátszása.
Minimumkövetelmény
Ismerje az átváltozás lényegét.
Tudjon rögtönzött bábot, egyszerű fakanál bábot készíteni és az elkészített bábokat karakteres jelzésekkel megtáncoltatni.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Díszletkészítés
ELMÉLET
A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború díszletek; a redukció
GYAKORLAT
Az előző évfolyamon kiválasztott meséhez teljes színpadkép tervezése, készítése
Síkdíszletek (ház, fa, domb, erdő, virágos rét, híd, patak ...) készítése
Textildíszletek, drapériák, függönyök
Féldomború díszletek, habanyagból, kasírozva
Díszletjelzések, redukció
Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve
ELMÉLET
A síkbáb fogalma, felépítése; bábtörténeti vonatkozás
GYAKORLAT
Kartonból kivágott fej, kéz, láb összeépítése a törzzsel (mozgatható módon)
A végtagok véletlenszerű mozgatása
A végtagok összerendezett mozgatása, mechanikus összeépítés (p1.: madzaggal,
gumirugóval, pálcával)
Ruházat elkészítése varrással, ragasztással
Árnybáb készítése
ELMÉLET
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Bábtörténeti ismeretek - az árnybáb fogalma; a vetítés törvényszerűsége; játék a
fénnyel
GYAKORLAT
Mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a hozzá illő dalok, zenék kiválasztása (p1.: a láncmesék, balladák) árnybábjátékhoz Bábok elkészítése (anyaga
színes vagy festhető merev műanyag fólia; a figurák ruházata festéssel készül,
gazdagabb, igényesebb grafikai eljárással) Díszletek elkészítése, színpadépítés
A mozgatási mechanizmus megismerése
Játék a vetítőgéppel - élesebb árny előállítással
Próbák. Előadás
Minimumkövetelmény
Ismerje a sík- és árnybáb jelentőségét a műfaj fejlődésén belül.
Tudjon a mesedarabhoz egyszerű színpadképet komponálni síkdíszletekkel és
síkbábbal (p1.: mezőn fa, ház elhelyezése, báb behozatala).
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Térbeli pálcásbáb - egyszerű wayang készítése
ELMÉLET
Bábtörténeti ismeretek - a wayang-báb; a plasztika; a mozgató
bábszínész munkája; a tér, a játéktér történetei
GYAKORLAT
A fej plasztikájának kialakítása fából faragva vagy botra kasírozva A kéz
megformálása olyan igénnyel, mint a fej
A fej és a kéz festése
A kosztüm elkészítése
A végtagok és a kosztüm összeszerkesztése, a mozgatható pálcikák rögzítése A
mozgatás, a játékba hozás megtanulása (javasolható bábok pl..: la, varázsló,
sárkány, madár)
Darabválasztás
ELMÉLET
A dramaturgia; a zene szerepe a mozgásnál; a bábkarakterek; a
harmonikus díszletezés
GYAKORLAT
Darabválasztás - javasolható valamilyen keleti mese vagy irodalmi
mű, mert a wayang báb keleti eredetű szerkezet
Zeneválasztás
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Megfelelő bábok elkészítése a darabhoz. Díszletkészítés A mozgások kialakítása,
begyakorlása. Előadás
Minimumkövetelmény
Ismerje a wayang-báb szerepét a bábtörténetben. Tudjon egyszerű pálcás állatfigurát (pl.: ló) elkészíteni, megmozgatni (vágtat, megáll, megfordul...).

6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Egyszerű kesztyűs bábok készítése
ELMÉLET
A kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése (fej, kosztüm, jelzések) Az emberés állatfigurák jellemzői. Arányok
GYAKORLAT
Kesztyű szabása 3 ujjra és tenyérre (mindkét kézre alkalmazható) Szabásminta
készítése
Gyűszűkészítés 1-2 ujjra
Fej kialakítása: textilből egyszerűen kitömve; szabásminta alapján
megvarrva és kitömve; habanyagból kifaragva; kasírozva papírból. A gyűszű
beerősítése a fejbe
A fej jelzéseinek felhelyezése: applikálva, festve, rávarrva A kézfejek, lábfejek
kialakítása, felerősítése
A kosztüm szabásmintájának elkészítése
A kosztüm megvarrása és felerősítése
A figura összeszerelése, mozgékonyságának ellenőrzése
Darabválasztás
ELMÉLET
A darab jellemző szereplőinek karakterének megfogalmazása:
arányok, viszonyok, nevezetes tulajdonságok kiemelésével
GYAKORLAT
Bábtervek elkészítése rajzlapon applikálással Kosztümterveknél a kiválasztott
anyag applikálása
Az applikált terveknél különböző arányviszonyok kipróbálása
Bábmozgatás
ELMÉLET
A bábszínész munkája, speciális sajátosságai az "élő" színészi munkához képest
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GYAKORLAT
Mozgatási gyakorlatok csupasz kézzel (a kézfej a báb egész teste; a csukló a
derék, a könyökkel érzékeli a "talajt"; az ujjpercek a nyak mozgását imitálják;
a bábjárása, meghajlása, gesztikulációi, eszközhasználata) Az elkészített báb
kézre húzása, mozgásgyakorlat bábbal A választott darab színpadra állítása
Próbák. Előadás
Minimumkövetelmény
Tudjon készíteni kesztyűsbábot (kesztyű szabása, gyűszű készítése, felöltöz(etése} saját kezére.
Érzékelje a báb szerkezetét. Tudja a bábot mozgatni.

TOVÁBBKÉPZŐ
7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Kézi bábok
ELMÉLET
A gyűszű szerepe, kesztyű szabása; a klasszikus bábfejek megismerése (p1.:
Vitéz László)
A vásári bábjáték lényege, szerepe, megjelenése a különböző nemzeteknél; a
bábjáték személyiségformáló szerepe, a műelemzés
GYAKORLAT
Különböző benyúlási módok (egyujjas gyűszű; kétujjas gyűszű; az ujjak
meghosszabbítása; a kesztyű bő zsákká, drapériává bővítése; ököl használata; a
fejbe való benyúlás - szájmozgatás, mimika; két kézzel való benyúlás; egy
bábnak több személy által való mozgatása) megismerése
Olyan bábok, amelyek a kéz bebújtatásával "kelnek életre"
A felsorolt szerkezetek megkonstruálása, kipróbálása, szabásminták szerkesztése.
Igényes fejek készítése: klasszikus kasírozás papírból; fafaragás...
Kézfejek,
lábfejek
készítése:
textilből,
kitöméssel,
kasírozással,
fafaragással - általában a fejjel megegyező technikával.
Kosztümök készítése jelzésekkel, díszítésekkel.
Kiválasztott irodalmi vagy zenei műhöz bábok, díszletek tervezése, azok művészi
összehangolása. Próbák. Előadás.
Minimumkövetelmény
Tudjon kézi bábot készíteni. Tudjon egyszerre két bábot mozgatni.
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Tudjon eljátszani egy etűdöt, kisebb jelenetet szövegmondással (kétféle karakter hanggal).
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 ára), összesen 72 óra
Pálcás bábok - mívesebb wayang tervezése
ELMÉLET
A wayang báb eredete, felhasználási lehetőségei
A balladai sűrítés - a mozgásredukció
A mintázás, a szerkezet, a bábu képzőművészeti megfogalmazása
GYAKORLAT
Bábtervek készítése wayang bábhoz {hős, misztikus
mozgású király, balladai alak)
A fej és a test mintázása agyagba, gipszbe
Egy karakterhez több részletterv készítése
Ruhatervek készítése
Különböző anyagok kipróbálása, festése, batikolása
Szerkezet-vázlat készítése.
A mozgatás megtervezése
Festésminták készítése rajzlapon, gipszterven

alak,

fenséges

Wayang-figura elkészítése
ELMÉLET
A gapid, a fafaragás; a bábu festése
A zene szerepe, kiválasztása A bábu hangja és beszéde
GYAKORLAT
A bábu kifaragása finom faragással fából vagy habanyagból
A fej, a törzs, a mellkas, az ízelt végtagok kialakítása.
A gapit elkészítése.
A bábu összeszerelése
A pálcák, zsinórok felszerelése, a gapit beszerelése
Festés, applikálás
A bábu felöltöztetése, a takaratlan vagy ruházattal takart pálcák megszerkesztése
Alkalmas irodalmi vagy zenei mű kiválasztása, dramatizálása
A bábuk elkészítése
Próbák. Előadás
Minimumkövetelmény
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Tudjon pálcás bábot megfelelő szerkezettel elkészíteni.
Tudja mozgatni, egy egyszerű szöveg kíséretében (p1.: konferálás, kis versike,
tánc).
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Marionett báb készítése, mozgatása
ELMÉLET
Az emberi test mozgása, arányai; a test "szerkezete"; a redukált mozgás redukció; a karakteres mozgás - a karakter
GYAKORLAT
Az emberi test felépítésének tanulmányozása: arányok, mozgás
A mozgáspontok vizsgálata.
A báb mozgatásához a legszükségesebb ízesülési pontok kijelölése
Redukált mozgás - ízületi pontok összevonása (p1.: botra merevített törzs,
mozgó végtagokkal)
Karakteres mozgás megtervezése (különböző karakterek)
A forgópontok szerkezetének megtervezése: bőrözéssel, kötélkapcsolódással...
Mozgató kereszt elkészítése, a mozgatandó részek felzsinórozásának megtervezése
Egy választott figura elkészítése marionett technikára
A szükséges mozgásokhoz a megfelelő ízesülési pontok kiválasztása; a
plasztika (fej, törzs, végtagok) elkészítése és az ízesülések kialakítása; a
mozgatókereszt elkészítése, felzsinórozása; a bábbal való kapcsolódásának
elkészítése; a báb felöltöztetése; anyagkiválasztás (p1.: a mozgó részekre
jóesésű vagy lenge anyag)
A kész báb mozgatásának begyakorlása, az összes lehetőségek kiaknázása, a
mozgás közben tapasztaltak, felfedezések megfigyelése
Bábtáncoltatás zenére
Minimumkövetelmény
Tudjon egyszerű marionett
bábtáncoltatás zenére).

figurát

elkészíteni.

Tudja

mozgatni

(p1.:

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Színpadi animációs játékok
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ELMÉLET
A bábjáték pszichológiája, dramaturgiai problémák; a magyar bábtörténet; az
animáció lényege
GYAKORLAT
Színpadi játéktér kialakítása. Bevilágítás szerepe, hatása, módjai "Feketeszínház"-ra tervezett játék
Zenére játéktervezés, megoldás
Tárgyjáték tervezése
A tér
ELMÉLET
A tér szerepe, bejátszási lehetősége; mozgás igen nagy és igen kicsi térben;
takarás nélküli játék megtervezése; a rendező munkája
GYAKORLAT
Nagy tér (p1.: paraván nélküli színpad, udvar, utca) bejátszása óriásbábokkal
Óriásbábok tervezése, készítése, mozgatása.
Csoportos együttmozgatás (p1.: egy hétfejű sárkány, kígyó, óriás)
Egész alakra húzható bábmaszk készítése, mozgás benne
Kiszebábok, busófejek tervezése, készítése népi játékokhoz
Egyszemélyes kisterű bábjátszás
Hordozható, egyszemélyes paraván tervezése, készítése
Miniatűr bábok készítése, mozgatása
Az emberi kéz, mint báb
A mozdulatok jelentésrendszerének felfedezése, színpadképessé tétele (különböző
színű, formájú kesztyűk, fényhatások, zene)
Minimumkövetelmény
Tudjon önállóan egyszerű rendezési feladatot megoldani: térrendezés, díszletek,
világítás, bábok megválasztása, megfelelő instrukciók adása.
11.3. A BÁBKÉSZÍTŐ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
bábtervező, bábkészítő képességét, a bábkészítés, bábjátszás műfaji
sajátosságairól, a bábművészet szintetizáló hatásáról megszerzett ismereteit.
A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló bábkészítésben
megszerzett ismeretét, jártasságát.
A bábkészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval együtt benyújtott kész
bábok.
A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza
a 2-3 szereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a színpad- és
díszletterveket, a szereplők formájának, karakterének terveit, a ruhaterveket,
a bábok és a kosztümök szabásmintáját, a szabadon választott bábtechnikával
készülő bábok szerkezeti vázlatát, szerelési rajzát.
A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb lehet:
- pálcás,
- wayang,
- gyűszű- vagy kesztyűs báb.
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 önálló rajzi-tervezési munka alapján
elkészített díszlet és báb.
A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiájára elkészített
színpadképterv eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az
általa tervezett műhelyvázlat alapján készít.
A báb többek között lehet:
- rögtönzött báb,
- árnybáb.
3. A vizsga értékelése
A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- dramaturgiai készség,
- látványtervező készség,
- karaktermegjelenítő képesség,
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- manuális és konstruáló készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
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bábkészítési alapismeret,
bábjátszási alapismeret,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.
A BÁBKÉSZÍTŐ 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
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bábkészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
- etűd bemutatása max. 2 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, kifejezőkészségét, a bábkészítés anyagairól, azok felhasználási
lehetőségeiről, a bábkészítés munkafolyamatairól, a játéktér lehetőségeiről, a
dramaturgia szabályairól, az animáció lényegéről, a bábjátszás műfaji
sajátosságairól, hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló báb- és animációs játékkészítésben
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik
össze:
A) Rajzi, tervezési, dramaturgiai dokumentációval, szakmai indoklással
együtt benyújtott báb- vagy animációs játékra alkalmas tárgycsoport.
A tanári irányítással megvalósított vizsgamunka dokumentációja tartalmazza
a többszereplős darab kiválasztását, a zeneválasztást, a háttérelemek terveit,
a szereplők és játékelemek formájának terveit, bábok esetében a bábfigurák
karakterének terveit, a ruhaterveket, a bábok és a kosztümök szabásmintáját,
a szabadon választott bábtechnikával készülő szereplők szerkezeti vázlatát,
szerelési rajzát.
A tervezési munka alapján anyagban megvalósított báb többek között lehet:
- kézi báb,
- wayang báb,
- marionett báb.
A tervezési munka alapján megvalósított animációs játék többek között
lehet:
- tárgyjáték.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önálló rajzi-tervezési munka alapján
elkészített díszlet és szerepjátszásra alkalmas báb.
A díszlet az intézmény által megadott mű dramaturgiára elkészített
színpadképterv eleme. A báb ezen darab egyik figurája, melyet a tanuló az
általa tervezett műhelyvázlat alapján készít.
A színes tervvázlat alapján elkészített báb többek között lehet három ujjra
és tenyérre, gyűszűvel, fejjel, végtagokkal kialakított kosztümös kesztyűsbáb.
2.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a bábjátszás története,
- a bábművészet szintetizáló képessége az irodalom, képzőművészet, zeneés mozgásművészet között,
- a bábok típusai,
- a bábkészítés anyagai,
- a játéktér lehetőségei,
- a dramaturgia alapvető szabályai,
- az animáció lényege,
- a bábkészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
A szóbeli vizsga emellett tartalmazza a dramaturgiába illő egyszerű etűd
bemutatását az elkészített bábbal.
3. A vizsga értékelése
3.1. A bábkészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- dramaturgiai készség,
- látványtervező készség,
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, modellező készség,
- karaktermegjelenítő készség,
- formaalkotó és kifejezőkészség,
- a terv egyedisége,
- konstruáló készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- bábkészítési alapismeret, jártasság,
- a dramaturgiának megfelelő bábtípus, karakter alkalmazása,
- a báb mozgathatósága,
- a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
3.2. A bábkészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- bábjátszási ismeret, a báb és a bábmozgatás összhangja,
- kommunikációs készség.
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12. BŐRMŰVES TANSZAK
12.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
12.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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Összesen:

5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4
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12.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Ismerkedés a környezettel
A környezet anyagainak megfigyelése. Természetes és mesterséges anyagok.
Élményszerzés tanulmányi sétákon
A látottak ábrázolása rajzi feladatokban
Ismerkedés a tárgyi környezettel
A tárgyak anyagának, formájának, funkciójának megfigyelése. Csoportosítás a
különböző szempontok alapján
Szemléltetés a tárgyakhoz kapcsolódó irodalmi, képzőművészeti, zenei
anyagokkal
A tárgy és a használó ember kapcsolatának rajzi ábrázolása, tárgyak modellezése, egyszerűbb papírhajtogatási feladatok
A bőr felhasználása
Ismerkedés a bőrrel, mint anyaggal
Tapasztalatszerzés megfigyelés útján, több érzékszerven keresztül - látás,
tapintás, szaglás.
A környezet bőrből készült tárgyainak megfigyelése
Forma- és színtanulmányok bőrtárgyakról
Egyszerű tárgyak modellezése, készítése
Technikák kipróbálása helyettesítő anyagokkal - egyszerű fonás- és öltéstechnikák, fűzések kipróbálása
Ismerkedés a bőrműves mesterségekkel
Mesterségek kialakulása a bőr alkalmazási területei szerint
Élmény- és ismeretszerzés tanulmányi utakon - látogatás bőrműves műhelyben,
múzeumban
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A látottak feldolgozása kép- és tárgyalkotásban
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Az ember tárgykészítő tevékenységének kialakulása, szerepe
Ismerkedés az anyagokkal - természetes (ásványi, növényi és állati eredetű) és
mesterséges anyagok
A tárgykészítés területei, a népi kultúra tárgyi világa
A tartalom és a forma kapcsolata a tárgyakon
A díszítés forrásai, mintaképzés módjai; ábrázolási módok; igények megfogalmazása a tárgykészítés kiindulásaként
GYAKORLAT
Pontos mérés, riccelés, biegelés, hajtogatás, ollóval vágás; mintamásolás,
nyomtatás egyszerű eszközökkel; egyszerű kézi varrások; batikolás
papíron, textilen; fonások színes fonalakkal, zsinórokkal
A felhasznált anyagok tulajdonságainak megfigyelése, az alkalmazott eszközök
ismerete, helyes használata
Motívumgyűjtés, díszítménytervezés - elsősorban növényi motívumokhoz kapcsolódóan
FELADATOK
A környezet anyagai
A természeti és a mesterséges környezet anyagainak megfigyelése, az anyagok
tulajdonságai, alakíthatóságuk, felhasználhatóságuk A papír - a papír
tulajdonságai
Papírhajtogatások (origami), melyek során megtanulják az ollóval való
pontos vágást, a mérések, hajtogatások precíz végrehajtását, egy munkafolyamat
nyomon követését
A tárgyak szerepe
Az ember tárgyalkotó tevékenysége, a tárgyak fajtái, szerepük a mindennapi
életben
Kartondobozok készítése, díszítése különféle technikákkal Díszítmények
tervezése, kivitelezése
Keményebb anyagok darabolása, élek képzése, térbeli formák
szerkesztésének megismerése
A textíliák
A textilanyagok általános jellemzői
Batikolás papíron, textilen
A rezerválás különféle módjai, az anyagok eltérő tulajdonságainak
figyelembevételével
A mintaképzés módjai, motívumgyűjtés, tervezés
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Fonástechnikák
Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal, páros és
páratlan ágszámmal, lapos és gömbölyű kivitelben
A varrás alapjai
A varrás szerepe, eszközei
A különféle összeerősítő és díszítő öltések megtanulása,
gyakorlása gyűszűhasználattal
Mintakendő készítése
A tartalom és a forma összhangja
Tartalom és a forma összefüggéseinek megfigyelése, a tapasztalatok
alkalmazása a tárgyalkotás során
A tanult technikák kombinálásával egyszerű használati tárgyak
készítése
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az anyagok csoportjait, a tárgykészítés területeit. Legyen
képes pontosan mérni, ollóval pontosan vágni.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A darabolás fajtái szerszámai; papírok, kartonok, bőrök tulajdonságai; ragasztási
módok, ragasztók fajtái; különböző betűtípusok; mintagyűjtés, mintaképzés
módszerei
A funkció - forma - díszítés harmóniája, a funkciónak megfelelő anyag-, méretés
technikaválasztás megfigyelése
Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom (utalás a tulajdonos személyére, alkalomra...). Közösséghez tartozás kifejezése tárgyakon keresztül Hétköznapi és
ünnepi használat, használati és ajándéktárgyak
GYAKORLAT
Vágás késsel, snitzerrel; ragasztás pontszerűen, hólosan, teljes felületen; szíjhasítás, metszéses díszítés (metszőkés használata)
Tárgyelemzések megismert szempontok alapján
Törekvés a funkció-forma-díszítés összhangjának megteremtésére a tárgyalkotásban
Mintagyűjtés - elsősorban a figurális motívumok köréből
FELADATOK
A tárgykészítés szempontjai
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Funkció-forma-díszítés egysége a tárgyakon
Dísz-csomagolópapír, levélpapír, boríték készítése, monogram tervezése.
Mintagyűjtés, mintaképzés módszerei. Különböző betűtípusok rajzolása
Papírmunkák
Papírdosszié, tároló- és díszdobozok készítése. Különféle díszítési módok
alkalmazása. Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése papíranyagoknál
Ismerkedés a bőrrel
Ismerkedés a bőrrel - a bőr tulajdonságainak megfigyelése, felhasználási
lehetőségeinek keresése a környezetben
Két-, három- és többágú lapos és gömbölyű fonások bőrszíjakkal
A szíjhasítás módszerének megismerése. A fonáshoz alkalmas bőranyagok
tulajdonságainak vizsgálata
A bőrmetszés technikája
Metszéses díszítések natúr marhabőrhulladékon. Szabás bőrvágó késsel vágólapon. Motívumgyűjtés
A minta felrajzolása a nedves bőrre, bemetszése metszőkéssel, a vonalak kiszélesítése a rajzolatnak megfelelő mértékben
Perzselés, esetleg festés, pácolás. Szélezés kétélű vassal
Jelentéstartalom a tárgyakon
A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom
Használati és ajándéktárgyak jellemzői, esztétikumuk
Különféle apró tárgyak készítése a tanult technikák alkalmazásával Önálló formaés díszítménytervezés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a funkció-forma-díszítés harmóniáját.
Legyen képes snitzerrel vágni.
Tudja használni a metszőkést.
Ismerje és alkalmazza a ragasztási módokat.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Ábrázolási módok, szerkezeti és nézetrajzok készítése
A mintakészítés alapjai
Rátétes díszítmények mintakincse, motívum- és mintagyűjtés
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A népművészet motívumrendszerének bemutatása - a motívumok csoportjai:
geometrikus és természetes motívumok
Szokások, hiedelmek a motívumokhoz kapcsolódóan
Stilizált és naturális megjelenítések
A kompozíció alakításának hagyományai, szabályai
A népművészet jellemző színvilága

GYAKORLAT
Hagyományos tárgyak motívumvilágának megfigyelése, elemzése
A tárgyalkotás során törekvés a tárgy funkciójához igazodó tudatos
motívum
választásra, a felülethez alkalmazkodó kompozícióalakítás Szabás ollóval,
esetleg késsel
Kézivarrások, hímző öltések, rátétes díszítések, batikolás bőrre, poncolás, lyukasztás, égetés, szélezés
FELADATOK
A népművészet motívumrendszere
A népművészet motívumrendszerének megismerése. A motívumok fajtái, valamint
jelző értékük. Rátétes díszítések filcre, vékony irhabőrre; motívum- és
mintagyűjtés. másolás, szabásollóval, esetleg késsel; hímző öltések fonallal:
egyszerű tokok, erszények készítése rátétes díszítéssel, kézivarzással
összeállítva
Díszítőtechnikák
Mintaelemek és átírásuk - stilizált és naturális ábrázolás. A kompozícióépítés
lehetőségei
Poncolással, lyukasztással, égetéssel, szélezéssel, batikolással díszített tárgyak
készítése. A tanult technikák alkalmazása, kombinálása, az anyaghoz illő
díszítési mód tervezése, kikísérletezése
Tárgyelemzések
Tárgyelemzések a megismert szempontok alapján, a tapasztalatok felhasználása
a tárgyalkotásban
A készítendő tárgyak vázlata, szerkezeti rajza, nézetrajzai, mintaszerkesztés,
vágás összefüggései, technikái
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes ollóval, késsel szabni, tűző- és hímző öltéssel varrni, a
készítendő tárgyakat ábrázolni.
Ismerje a hagyományos motívumrendszer alapvető jellemzőit, a kompozícióépítés fontosabb elveit.
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6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése szakmatörténeti példák
alapján
Bőranyagok használati és alakítási tulajdonságai, hő, nedvesség, vegyi anyagok, festékek, pácok hatására
Bőrfestékek - vegyi és természetes alapú festékek
Népi természetismeret - természetes alapú festékek (p1.: festőnövények használata)
Kiegészítő anyagok (pácok) szerepe, a festés munkafolyamata
GYAKORLAT
Bőrfestés - lehetőség szerint növényi festékkel is. Színárnyalatok létrehozása A
bőr alapszínének megváltoztatása, mintaképzés festéssel. Fűzőszálak festése A
bördomborítás különböző módszereinek megismerése
Lyukasztás, fűzés bőrszíjjal varrópadon
FELADATOK
A tervezés alapjai
Az eddig tanult műveletek alkalmazása különböző használati tárgyak készítésénél.
Kiadott témának megfelelő önálló tervezés
A bórdomborítás technikái
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése. Díszítmények tervezése, a domborító anyag előkészítése. A bőr áztatása, formálhatóvá
tétele. A domborítás kivitelezése, rögzítése
A bőrfestés
A bőrfestékek alkalmazásának területei, története, funkciója, tárgyi
emlékei Könyvborító készítése a tanult technikák felhasználásával, fűzéses
összeerősítés lyukasztással, fűzés varrópadon
Festőnövények
A festékek fajtái. A festőnövények alkalmazása - népi természetismeret A festés
munkafolyamatának megismerése
"Gyöngyfűzés" bőrből, festett, köralakban kivágott bőrlapocskák felhasználásával.
A bőrlapok hő hatására veszik fel félgömb alakjukat. Ritmusok, színek
alkalmazása
A szerkesztés
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A készítendő tárgyak vázlata, szerkezeti rajza, nézetrajzai, minta
szerkesztése, vágása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a bőrdomborítás különböző módjait, a bőrfestés lehetőségeit, a
festékek csoportjait, a festés munkafolyamatának alapjait. Legyen képes
varrópadon szíjakkal összefűzni alkatrészeket.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A varrógép szerkezete, működési elve, munkavédelmi szabályok
A népi bőrművesség tárgyanyagának, formakincsének, díszítési módjainak
megismerése
A pásztorművészet megismerése. A pásztortársadalom, a pásztorok sajátos,
archaikus kultúrája. A pásztorművészet jellemző tárgyai, forma- és motívumkincse
A pásztorok bőrkikészítési eljárása
Önellátás, házi munka szerepe a népéletben
A szíjgyártók munkája
GYAKORLAT
A varrógép használata, karbantartása
Különböző díszítési, összeerősítési technikák gyakorlása
A pásztorművészet jellegzetességeinek megjelenítése a tárgyalkotásban - p1.:
pásztorkészség készítése. Sallangok, pillangók
Néhány egyszerű szíjgyártó technika megismerése
FELADATOK
Ismerkedés a varrógéppel
Ismerkedés a varrógéppel: szerkezete, munkavégző szervei, működtetése,
karbantartása. Munkavédelmi szabályok megismerése. Gyakorlás foltmunkák
készítésével
A bőrvarrógép
Bőrök varrása. Bőrvarrógép és a textilgép különbségei, a munkavégzés eltérései.
Varrás gyakorlása hulladék bőrök táblásításával
Tárgykészítés gépi varrással
Egyszerű bőrtárgyak készítése különböző díszítési, összeerősítési technikákkal. A
tanult technikák önálló alkalmazása
A pásztorművészet megismerése
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A népi bőrművesség - ezen belül a pásztorművészet - tárgyanyagának, készítési
módjának, formakincsének díszítésének megismerése. Az önellátás szerepe.
Kutatás könyvtárban. Saját tűzet készítése gyűjtéssel. Pásztorművészet
bőrtárgyainak készítése
A szíjgyártók munkája
A népi bőrművesség - a szíjgyártók ínunkája, tárgyaik, díszítőrendszerük.
Egyszerűbb szíjgyártó technikák elsajátítása
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás, formák, funkciók, használat, készítési módok, tájegységek
különbségeinek megfigyelése, dokumentálása
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a varrógépet kezelni, karbantartani, a varrásnál
biztosan irányt tartani, formát követni.
Ismerje a népi bőrművességen belül a pásztorművészet és a szíjgyártás formakincsét, díszítményeit.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Szakmatörténet - bőrmunkák az ókorban, középkorban, újkorban. Kézművesség
és tömegtermelés
Viselettörténet
Háziipar, kézműves mesterség jellemzői. Céhek, céhszervezetek létrejötte, szerepük
A bőrműves mesterségek szakosodása, bőrkikészítő és bőrfeldolgozó mesterségek
- tímár, varga, csizmadia...
A csersavas bőrkikészítés
A szűcsmesterség. A szűcsök díszítő technikái és motívumkincse, színvilága
Minták készítése másolással, szerkesztéssel
GYAKORLAT
Szabás félholdkéssel, varrás varrópadon árral, két tűvel
Csont és fa megmunkálása
A szűcsornamentika alkalmazása a tárgyalkotásban
Kivágásos (szimmetrikus) és különálló darabokból összeállított motívumok,
kompozíciók
A rátétbőrök festése, rátétvarrás
A szűcshímzés elsajátítása
FELADATOK
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Bőrműves mesterségek története
Háziipar, kézműves mesterség. Bőrös mesterségek kialakulása, szakosodása,
története,
tárgyi
emlékeinek,
hagyományainak
megismerése.
A
bőrkikészítés lehetőségei Szakmatörténeti gyűjtés, dokumentálás
A lábbeliviselet megismerése
Lábbeliviseletek történetének tanulmányozása a nép és a nemesség
körében. Gyűjtés, dokumentálás. Bocskor, vagy saru készítése hagyományos
minta alapján, saját méretre
Kesztyűtörténet
Kesztyűviselet történetének tanulmányozása, gyűjtés, dokumentálás. Saját
részre kesztyű készítése irhából, vagy vékony kesztyűbőrből
Erszények és tarsolyok
Erszények és tarsolyok a viselettörténetben. Anyaggyűjtés, dokumentálás.
Erszény, tarsoly készítése a tanulmányok alapján
Varrás, fűzés varrópadon árral, két tűvel. Csont és fa záró elemek, díszek
készítése
A szűcsmesterség megismerése
A szűcsmesterség megismerése - a készített tárgyak köre. Rátétes és hímzett
díszítésmód alkalmazása kisebb tárgyakon
Múzeumlátogatás
Múzeumlátogatás, az előző témákhoz tartozó tárgyanyag megfigyelése, dokumentálása
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes varrópadon varrni, meglevő mintákat saját céljaira átalakítani.
Ismerje a viselettörténet alakulásának fontosabb jellemzőit, különös tekintettel a
bőrös vonatkozású öltözet-kiegészítőkre, valamint a bőrműves mesterségeket és
főbb jellemzőiket.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Viselettörténeti anyaggyűjtés különös tekintettel az öltözet-kiegészítőkre A
korabeli életmód, technika, művészet, társadalom tanulmányozása Ismerkedés
a népviselettel. A viselet vizsgálati szempontjai A női és férfi viselet
elemei, öltözet-kiegészítők
Jelentéstartalom kifejeződése a viseleten keresztül. A viselet és az azt hordó
ember harmóniája
GYAKORLAT
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Viselettörténeti öltözékű babák tervezése, kivitelezése
Népi ihletésű öltözet-kiegészítők készítése - pl.: szironydíszű öv,
ékszerek
FELADATOK
A nemesi viselet alakulása
Viselettörténeti anyaggyűjtés - a nemesi viselet; az öltözékek mellett a korabeli
társdalom, életmód, technika, művészetek tanulmányozása, dokumentálása
A népviselet megismerése
A népviselet megismerése. A népviselet elemei, alakulása, jelentéstartalma. A
népviselethez kapcsolódó bőr öltözet-kiegészítők tervezése, kivitelezése (p1.: öv,
ékszerek)
Viselettörténeti babák készítése
Viselettörténeti babák tervezése, készítése a tanult technikák felhasználásával
csoportmunkában a nemesi és a népi viselet köréből egyaránt. A témaki osztás úgy történjen, hagy átfogja a történelmi korszakokat. Így elérhető, hogy a
csoportok egyenként bemutatva munkájukat, beszámolva tanulmányaikról,
mindenki számára átfogó kép alakuljon ki a korok viseleteiről.
Múzeumlátogatás
A viselettörténeti tanulmányokat egészítse ki a témához kapcsolódó múzeumok
látogatása. A látottakat dokumentálni kell
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a viselettörténet korszakait, a népviselet mibenlétét, elemzési
szempontjait, a viselet bőrműves tartozékait Legyen képes a tanult technikák
önálló alkalmazására.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tervezés alapjai, folyamata, igények megfogalmazása
Anyaggyűjtés, variációk készítése, a kész munkák elemzése
Más kultúrák (p1.: törzsi kultúrák) bőrmunkáinak tanulmányozása.
Irányított gyűjtőmunkák végzése
A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a múlt értékeinek
jelentősége a modern világban
A bőrdíszművesség megismerése, összehasonlítása a bőrművességgel
A népi iparművészet kialakulása, a hagyományőrzés támogatása (pl.:
népművészet ifjú mester, népi iparművész címek)
A bőrműves műhelymunka elméleti anyagának rendszerezése
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GYAKORLAT
Makett, modell készítése a tanult technikák önálló alkalmazásával
Más kultúrák bőrmunkáinak felelevenítése a tárgyalkotásban (pl.:
színvilág-, technika-, motívumátvétellel)
A modern környezetbe illeszkedő tárgyak létrehozása (pl.:
lakáskultúrába, viseletbe)
A megszokottól eltérő felhasználási módok kitalálása, kipróbálása
A bőrműves műhelymunka gyakorlati anyagának rendszerezése
(anyag-, eszközismeret, tervezés, összeállítási és díszítési módok ...)
FELADATOK
Az önálló munkavégzés fázisai
A tervezés alapjai, folyamata - tervezés forrásai, igények megfogalmazása,
anyaggyűjtés, variációk készítése. Az igényeknek, meglevő anyagnak, technikának megfelelő kiválasztás, kidolgozás, makett-, ill. modellkészítés, az
elkészült munka elemzése, esetleg javítása
Más kultúrák megismerése
A sajátunktól eltérő kultúrák tanulmányozása különös tekintettel a bőrműves
vonatkozásokra. Anyaggyűjtés, dokumentálás. Az új ismeretek felhasználása a
tárgyalkotásban
A hagyományok továbbéltetése
A népi iparművészet létrejötte, a hagyományok szerepe a mai tárgyi környe zetben. Önálló, komplex tervezési feladatok, a mai igényeknek megfelelő,
használható, esetleg a hagyományokat feldolgozó tárgyak létrehozása a tanult
technikák önálló alkalmazásával
Rendszerezés
A bőrműves munkáról tanultak áttekintése, rendszerezése: anyag- és eszközismeret, a készíthető tárgyak köre, a tervezés, kivitelezés és a díszítés meghatározó tényezői, a tárgyak esztétikuma, munka- és balesetvédelem
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a sajátjától eltérő kultúrák létét, a hagyományok
átültetésének lehetőségét a mai tárgykultúrába.
Legyen képes a tanult technikák önálló alkalmazására.
Tudja rendszerbe foglalni a bőrműves munkáról szerzett elméleti és gyakorlati
ismereteit.
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A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Bőrműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező készségét, a bőrművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló bőrművességben megszerzett technikai jártasságát,
szakmai tudását.
A bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész bőrműves tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján, szabadon választott díszítési és összeállítási
technikával (metszéssel, festéssel, lyukasztással, poncolással, domborítással,
rátéttel, díszítővarrással, hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel,
posztóval vagy filccel ...) készített vizsgamunka lehet:
- használati tárgy (irattartó, könyvborító, tároló doboz...),
- ajándéktárgy.
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 tervezett és elkészített
bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati
funkcióra alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon
választott bőrműves technikával létrehozott alkotás (névjegytartó, tolltartó,
szemüvegtok...).
3. A vizsga értékelése
A bőrműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalakító készség,
- kifejezőkészség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- bőrműves alapismeret,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
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A BŐRMŰVES 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
Bőrműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bőrműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező
készségét, a bőrművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási
lehetőségeiről, a bőrművesség munkafolyamatairól, a bőrdíszítési módszerek
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a
népművészet bőrműves emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló bőrművességben megszerzett
technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből
tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész bőrműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi
dokumentáció), szabadon választott díszítési és összeállítási technikával
(metszéssel, festéssel, pácolással, lyukasztással, poncolással, domborítással,
rátéttel, díszítővarrással, hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, filccel,
irhával, szaruval ...) valódi bőrből létrehozott vizsgamunka lehet:
- öltözet- vagy viseletdarab (lábbeli, kesztyű, sapka, mellény...),
- ékszerkollekció (hajdísz, karkötő, medál...),
- öltözetkiegészítő kollekció (öv...),
- a lakáskultúra eleme (doboz, tükör, irattartó...).
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval
rendelkező, a tanuló által készített terv alapján tetszőleges bőrműves díszítő
technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer ...).
2.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a bőrművesség alapanyagai,
- a bőr felhasználási lehetőségei, területei,
- a tárgytervezés és -készítés szempontjai,
- bőrműves technikák, technológiák,
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- bőrműves díszítési módok,
- jelentéstartalom a tárgyakon,
- a bőrműves mesterségek története, szakosodása (tímár, varga, csizmadia,
szűcs, szíjgyártó ...),
- a magyar pásztorművészet,
- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
- a bőrművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő,
modellező készség,
- díszítő, stilizáló készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a megfelelő munkafolyamatok megválasztása,
- a bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás,
díszítés) szintje,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a bőrműves tárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja.
3.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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13. FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
13.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
13.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4
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13.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Forma- és anyagfelismerés
Durván és finoman megmunkált fadarabok tulajdonságainak felismerése becsukott szemmel
A fajátékok sokfélesége
A fajátékok előnyeinek kiemelése
A fajátékok néhány fajtájának (játékbútor, építőkocka, állatfigura, gurulós
jármű, gurulós mozgásállapot változásra képes figura, dominó, sakk, hajó,
kirakós játék, puzzle figura, kereplő, hinta...) megismerése
Játék konstrukciós faépítőkkel Város kialakítása építőkockából
Fatárgyak a mindennapi környezetben
A fatárgyak csoportosítása méret (kicsi, nagy ...), forma (szögletes, ívelt
...), szerkezet (egy tömbből kialakított, részekből illesztett ...), készítési mód
(fűrészelt, mart, esztergált ...), megdolgozottság (nyers, sima) és díszítési mód
(faragott, festett ...) szerint
A fatárgyak díszítése
Életfa a szerves kultúrákban. Magyar és nem magyar életfa motívumok felfedeztetése, tanulmányrajza
Másolás pauszpapír segítségével
Nagyítás, kicsinyítés
Nagyítási és kicsinyítési feladatok négyzetrácsos papír segítségével
Nagyított
rajzok
átmásolása
papírra
pauszpapír,
indigó
segítségével
Helykihasználási előgyakorlatok
Méretfelviteli gyakorlatok rajz alapján lécekre
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Egyszerű fajátékok konstruálása
Gyufaszál vagy hurkapálca játékok készítése szívószálból készült könyökcsatlakozók beépítésével
Vesszőkonstrukciók készítése madzagrögzítéssel

3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fa növekedése
ELMÉLET
A tápanyag útja Az asszimiláció
Vastagsági és hosszúsági növekedés
GYAKORLAT
Kirándulás az erdőbe. Fajfelismerés. Faültetés, magok csíráztatása
A fa biológiai tulajdonságai
ELMÉLET
Munka- és balesetvédelmi oktatás
A fa szerkezete
A fás szár hossz- és keresztmetszete
A kéreg, háncs, fatest, kambium, bélszövet elhelyezkedése, az évgyűrűk keletkezése
Bütümetszet, sugármetszet, húrmetszet
A geszt (fatest), a szijács (háncstest) tulajdonságai
A fa szövetének variációi
Példafajok bemutatása
A hazai fafajok (fenyőfélék, gyűrűslikacsú lombos fák, szórt likacsú lombos fák)
jellemzése
GYAKORLAT
Fafajták felismerése alak, kéreg és hosszmetszet alapján
A hazánkban ismert, gyártásban alkalmazott fafajták (fenyőfélék, gyűrűséi-kacsú,
szórt likacsú) famintáinak bemutatása
Példák az azonos fajtájú fák színbeli eltéréseire
A szín és a rajzolatsajátosságok vizsgálata. A száraz és a nedvesített állapot
színbeli eltéréseinek tapasztalati úton történő megfigyelése A különböző
fajtájú fák csiszolhatósági tulajdonságainak kipróbálása A puha és keményfa
eltérő megmunkálhatóságának megtapasztalása
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A fa műszaki tulajdonságai
ELMÉLET
A fa műszaki tulajdonságainak (jellegzetes szín, fény; a tömeg;
keménység; hasíthatóság; megmunkálhatóság...) megismerése
A fa hibái és betegségei
GYAKORLAT
Vesszőgyűjtés, ággyűjtés
Vesszősövény, vesszőkunyhó modellezése deszka lyukakba állított
karók vesszővel való körülfonásával
A legegyszerűbb famegmunkáló műveletek (vesszőhántolás, -hegyezés, behasítás, kötés fonallal, árkolás, rovátkolás, illesztés, beágyazás, hosszabbító
kötések, kötéslapolással) kipróbálása
A fakitermeléstől a fűrészáruig
ELMÉLET
Fűrészelési módok (élvágás, prizmavágás, tükrös vágás, féltükrös
vágás) megismerése
Az egyes fűrészelési eljárások előnyei és hátrányai
A fa hasítása régen
Széldeszka, oldaldeszka, középdeszka, béldeszka
A fa felhasználási területeinek és a faipari szakterületeknek (épület,
bútor, hangszer, játék, használati tárgy) megismerése
GYAKORLAT
Közeli fűrészüzem vagy faipari kisüzem meglátogatása
Egyszerű famegmunkáló kézi eszközök, szerszámok bemutatása A szerszámok
megvédhetősége, karbantartása
Kézi szerszámok (fúró, fűrész, ráspoly, reszelő) kipróbálása puhailletve keményfában Gyümölcsösláda készítése
A láda vetületi ábráinak elkészítése
Sablonok felrajzolása méretek feltüntetésével
Méretek bejelölése a lécen asztalos derékszög segítségével Hasítókéssel
történő bemetszés - jelölt vonalak mentén A lécek feldarabolása
illesztőfűrésszel Az élek lecsiszolása - tisztázása Összeállítás, szögelés
A fa darabolása, felületkezelése
ELMÉLET
Melyik fa mire való?
Anyagdarabolással, reszeléssel, csiszolással (nedves, száraz) kapcsolatos ismeretek
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A javítás módjai
A pácolás technikája, a pozitív, negatív pácolási kép és az erezet összefüggései
A viaszolás technikája
A lakkozás technikája
Az olajbevonatkészítés módja
GYAKORLAT
Sima oldalú, szabályos kocka kialakítása - kb. 10x 10x 10 cm
Aprófogú fűrész, derékszögű vonalzó, ráspoly, reszelő, csiszolófa és csiszolópapír
helyes használata
Pácolás. Viaszolás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a fia szerkezetét, általános műszaki tulajdonságait, a fontosabb
fafajták műszaki tulajdonságait, a fa felhasználási területeit.
Legyen képes egyszerű vesszőfonási műveletre, helyes, biztonságos szerszámfogásra,
csiszolásra,
derékszögű
sima
felületek
kialakítására,
diófapácolásra, viaszolásra, szögelésre.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

A szerves kultúrák alapjelei. A forma és tartalom viszonya
ELMÉLET
A díszítés alapmotívumai (kör, négyzet, átlósan osztott négyzet,
állókereszt tel osztott négyzet, kereszttel osztott kör, lépcső, spirál)
Az alapmotívumokból forgórózsa, életfa, egyéb növény- és
állatalakzatol származtatása
A faragás fogásainak (testhelyzettel ellentétes faragás, a test felé való fara gás,
hüvelykujj-nyomással való faragás, merőleges élhelyzetű faragás) meg
ismerése
GYAKORLAT
Fejfák mintájának gyűjtése, rajzos feldolgozása
A formák tartalmi vonatkozásainak értelmezése
Egyszerű faragási műveletekkel "virágkaró" - mint életfa - faragása
Magyar pásztorfaragások
ELMÉLET Pásztorélet a XIX sz.- XX sz. elején
Dunántúli pásztormunkák
Múzeumi vizsgálódás
Karcolozás, ékrovás, spanyolozás
Körtánc AMI
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Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

GYAKORLAT
Késfenési gyakorlatok
Gyufatartó díszítése karcolással
Méretben közel álló puhafa darab kiválasztása gyufatartónak A gyufa helyének
kikanyarítása vonalfűrésszel A fadarab rögzítése, befogása
A fűrészelést követő reszelő illetve ráspoly használat Tisztázás, simítás
A kívánt minták felrajzolása. A minták bekarcolása Sulyok faragással való
díszítése
A sulyok műszaki rajzának elkészítése, A sulyok kifűrészelése puhafából
Az ékrovásos mintarend kialakítása
Tükrös díszítése spanyolozással
A vékony, sima deszkalap méretre vágása, tisztázása A minták felrajzolása,
kivágása
A spanyolozás több lépcsős kivitelezése
Fa evőkanál és kanáltartó
ELMÉLET
Vájással készült eszközök a népi kultúrában
GYAKORLAT
Evőkanál faragása ívelt kanálvájó szerszámok használatával Kanáltartó készítése
fűrészeléssel, fúrással, csapolással, ragasztással, szögeléssel
A gyalogszék
ELMÉLET
Ülőalkalmatosságok a paraszti kultúrában
GYAKORLAT
Vájt ülőkéjű gyalogszék (kupás szék) készítése szekerce, véső,
fakalapács, fűrész, vájó szerszám és fúró használatával
Balesetvédelmi szempontok betartása
Az ülőke kialakítása puhafa tuskóból. Lábak kialakítása botfából
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a magyar pásztorélet és a magyar pásztorfaragások
jellemzőit. Legyen képes a faragókés balesetmentes használatára;
karcolozás,
ékrovás,
spanyolozás
egyszerűbb
változatainak
kivitelezésére; sarokollós csapolás meg oldására; kanálvájó görbekés
használatára; kanál, kupás szék létrehozására.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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Amit a fonalfűrész tud
ELMÉLET
A marógépek működési elve, használhatósága A faipari géphasználat
veszélyessége
A rétegelt lemez előállítása, felhasználási területei
GYAKORLAT
Kezét-lábát mozgató figura készítése rétegelt lemezből
Tervrajzok készítése
A sablonok fonalfűrésszel való kivágása
A kivágott részek további megmunkálása (élcsiszolás, lyukfúrás,
kifestés, zsinórozás)
Áttört karácsonyfadíszek készítése puhafa lapokból, csiszolással Fűrészgép, k,
fűrészelés, kisbútor
ELMÉLET
A faipari gépek (dekopír fűrész, körfűrész, szalagfűrész) jellemzői A ragasztás
technológiája
GYAKORLAT
Ragasztással illesztett rekeszes játékbútor (p1.: szatócs pult) készítése Tervezés,
sablonok készítése
Szabás fonalfűrész vagy dekopír fűrész igénybevételével Tisztázás
összeállítás, ragasztás
Fakötések
ELMÉLET
A fakötések különböző módjainak (ollózás, egyszerű eresztékes csapolás,
sarokvillázás,
egyenes
fogazás,
sarokollós
csapolás,
egyenes
közbecsapolás, kétoldali egyenes közbecsapolás, csapos beeresztés, alávágott
összecsapolás,
eresztékes
sarokbeeresztés,
árokeresztékes
illesztés)
megismerése
GYAKORLAT
Magyarázó-értelmező axonometrikus ábrák készítése fakötési módokról
Doboztető faragással faló díszítése
A doboz műszaki rajzának elkészítése
A sablonok felrajzolása
Az oldalak sarokollós csapolással való illesztése
A nyithatóság megoldása
A fedél hagyománykövető motívumokkal, faragásmóddal való díszítése
Boronaépítkezés modellezése
Körtánc AMI
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ELMÉLET
Népi építészet (lakóházak, gazdasági épületek...) Fatalpas szerkezet,
födémszerkezet, tetőszerkezet
GYAKORLAT
Kétoldali egyenes közbecsapolás alkalmazásával gerendákból (illetve lécekből, kis
hasábokból) összeépíthető faház kialakítása Magyarázó, értelmező ábrák,
sablonok készítése
Szélesebb lécek felezésével, harmadolásával, negyedelésével a "gerendák"
előállítása
Csaprész, csapfészek kiképzése a fonalfűrész vagy dekopírfűrész segítségével
Ajtó és ablaknyílás keretek összeállítása csapolással és ragasztással
Az ajtó és ablaknyílások árkaiba a falat képező, egymás fölé sorakozó gerendák
beilleszkedése
A födémszerkezet kialakítása "gerendák" becsapolásával A tetőszerkezet
nyeregtetős, csapolásos megoldása
Puzzle figurák
ELMÉLET
Escher pozitív-negatív formák kiegészülésére épülő műveinek bemutatása
GYAKORLAT
Puzzle figurák készítése
Anatómiailag indokolt részekre tagolással kellemes arányú, zárt
kompozíciójú figurák tervezése
A terv alapján készített sablonok körbevágása dekopírfűrésszel Tisztázás. Pácolás.
Olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a faipari gépek működési elvét, veszélyforrásait, a fakötések
néhány változatát, a népi építkezés boronaépítkezéses változatát.
Legyen képes kezét-lábát mozgató rétegelt lemezfigura tervezésére, kivitelezésére; sokrekeszes játékbútor készítésére (csapolás nélkül); sarokollós
csapolású doboz összeállítására, domborfaragás kivitelezésére; puzzle figurák
tervezésére, kivitelezésére.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gurulós fajátékok
ELMÉLET
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Régi népi és polgári fajátékok
GYAKORLAT
Összerakható sínpályán közlekedő gurulós vonat készítése
A fa sínpálya egyenes és ívelt szakaszainak elkészítése
A sablonok kifűrészelése, horonyvésővel a sínvályulat elkészítése és tisztázása
A vonat (mozdony és kocsi) megtervezése, sablon alapján a vonat
részeinek kifűrészelése, összeállítása
Kerekek készítése fahenger szeletelésével
A vonat tengelyszerkezetének kialakítása
A vonat kerekeinek tengelyhez illesztése
A mozdony és a vagon közti összekapcsolás megoldása
Festés; olajozás vagy lakkozás
Kocsihoz - pl.: kordé kerekéhez - excenter meghajtással kapcsolódó páros
állatfigura készítése
A tengely, a kerék és a kocsi, az állatok és a kerék összekapcsolása
Népi bútorok - ácsolt láda
ELMÉLET
Népi bútorok megismerése
Ácsolt láda megtekintése múzeumban, szakirodalom tanulmányozása
GYAKORLAT
Szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal készítése csapolással
Vázlatrajz, sablonkészítés, méretjelölés, méretre szabás, csapolás, tisztázás,
összeállítás
Ácsolt láda kicsinyített modelljének (p1.: irattartónak) elkészítése
Az elkészítés menete: vázlatrajz, vetületi ábra, sablonok, kiszabás, hornyok
készítése, tisztázás, próba összeállítás, a részek vésett geometriai díszítése,
végleges összeállítás
Intarzia
ELMÉLET
Az intarzia készítés módjai, szempontjai, elvárásai A funérlemez készítés módja
GYAKORLAT
Színben, erezetben eltérő fa felhasználásával intarzia készítése
Áttört fafaragás
ELMÉLET
Az áttört fafaragás előfordulása a népi bútorokon Felvidéki munkák
Körtánc AMI
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GYAKORLAT
Áttört faragású szék készítése
A szék formájának és mintájának megtervezése
A kialakított sablon alapján a háttámla és az ülőke méretre szabása, a csapolások
elkészítése
A minta átrajzolása a háttámlára, a minta kifűrészelése
Faragókéssel utánfaragás, tisztázás, festés, lakkozás, viaszozás vagy
olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és az ácsolt láda
szerkezetét, az áttört népi bútorok fajtáit, az intarzia készítés elvét, gurulós
fajátékok tengelykapcsolódását.
A tanuló legyen képes fatengelyes gurulós fajáték készítésére, ácsolt láda modelljének
vésett
geometriai
díszítésére,
szétszedhető-összerakható
kecskelábas asztal és szék modelljének összeállítására, áttört faragására,
egyszerű intarzia elkészítésére.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Bot és tükörkeret faragás
ELMÉLET
A Kapoliak munkássága
A tárgyi és a szellemi kultúra összefüggése
GYAKORLAT
Domborfaragású bot készítése
Forrásmunkák megtekintése, tanulmányrajzok, tervek készítése, a botnak való
kiválasztása, a minta felrajzolása, domborfaragás
Tükörkeret készítése domborfaragással
A keret sarokollós csapolása, a tükör beilleszthetőségének biztosítása A minta
felvitele domborfaragással
Tudnivalók az asztalosságról Sokfiókos kisszekrény
ELMÉLET Az asztalosmesterség megismerése.
Gyalulási műveletek, gyalufajták
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GYAKORLAT
Puhafa deszka gyalulása kézi gyaluval
Fogazással kapcsolódó fiókos szekrényke készítése
A készítés menete: vázlatrajz, sablonok, szabás, darabolás,
csapolás, ragasztás, tisztázás, fúrás - húzófogantyúk beépítése a fiókokba,
pácolás, olajozás Átlós merevítésű asztal modelljének elkészítése
Az asztal megtervezése, a részek kiszabása, lecsiszolása A keret csapos
beeresztése
A lábakat merevítő átlók közbecsapolása
Az asztallap tiplis csapolása a lábakhoz és kerethez Csiszolás, olajbevonás
vagy lakkozás
Az ácsmesterség megismerése
ELMÉLET
Az ácsmesterség megismerése
GYAKORLAT
Deszkák rögzítése keresztléccel, faszeg kötés révén
Az átlódeszka rögzítése szögeléssel
Az ácsmesterségről tanultak alapján kutyaól összeállítása
Népi hangszerek
ELMÉLET
Fából készült népi hangszerek
GYAKORLAT
Bordás kereplő készítése
A csillagborda pontos kialakítása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a Kapoliak munkásságának lényegét; az asztalos- és ácsmesterség, főbb jellemzőit; a fából készült népi hangszerek elkészítésének elvét.
A tanuló legyen képes domborfaragású botot kialakítani; tükörkeretet
összeállítani és a keretet megfaragni; asztalosmesterség szakmai igényével
asztalt, fiókos kisszekrényt létrehozni; bordás kereplő hangszert csinálni.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A bútor történelme
Körtánc AMI
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ELMÉLET
A bútorforma és bútorkészítés technikájának alakulása a különböző történelmi
korokban
GYAKORLAT
Egy tömbből kifűrészelt, egy tömbbe összerakható kisméretű játékbútor,
bútoregyüttes készítése
A munka fázisai: vetületi rajzok készítése, sablonok alapján a részek
kifűrészelése, tisztázás
Fatárgyak, faeszközök a paraszti kultúrában
ELMÉLET A paraszti munka faszerszámai
A gazdálkodás tárgyi eszközei
GYAKORLAT
Talicska vagy modelljének elkészítése
Vázlatrajz, sablonok, méretre szabás, csapolás, összeállítás
Stilizált formák a népművészetben
ELMÉLET
A népművészet stilizált formáinak, jeleinek, szimbólumainak áttekintése
Aszimmetriák az alapvető szimmetrikus elrendezésen belül és ezek tartalmi
vonatkozásai
GYAKORLAT
Ivócsanak vagy sótartó vájással, faragással való előállítása
Spanyolozott díszítésű, egy tengely mentén elmozdítható fedelű borotvatartó
tok vagy tükrös alkotása
Faálarc és hagyomány
ELMÉLET
A kéregedények
A busójárás hagyományai
GYAKORLAT
Busó vagy más faálarc faragása - véső, fakalapács, faragókés
használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a paraszti gazdálkodás néhány fa eszközét; a magyar
népművészet formáit, jeleit, szimbólumait; a kéregedény készítés elvét; a busójárást, mint népszokást.
Körtánc AMI
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A tanuló legyen képes asztalt és széket kifűrészelni egy fahasábból;
talicska
modelljének
elkészítésére;
ivócsanak
vagy
sótartó
vájószerszámmal való előállítására; egyéb pásztorkészség tartozékainak
elkészítésére
a
pásztorművészet
technikai
eljárásaival;
fa
álarc
létrehozására.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Tornácok, oromfalak
ELMÉLET Népi építészetünk főbb jellemzői
Településformák, háztípusok, tornácok, oromfalak, "vértek" A pozitív-negatív
forma szerepe
GYAKORLAT
Deszkából fűrészelt tornácmellvéd kialakítása Az üres kivágott rész (a rés) adta
forma
Fűrészelt tornácoszlopfő kialakítása
Oromfal - "vért" - kialakítása nap motívum alkalmazásával
Templomok, haranglábak, sírjelek
ELMÉLET
Kazettás mennyezetű falusi templomok. Haranglábak, sírjelek
GYAKORLAT
Tanulmányrajzok készítése muzeális értékű, vagy műemlék jellegű építészeti
faragványokról, kazettás mennyezetekről, haranglábakról, sírjelekről
Kapuk
ELMÉLET
Marosvásárhely környéki gyalog kapuk
GYAKORLAT
Egyszerű keresztpántos ajtó modelljének elkészítése Köríves nyilatú,
domborfaragású kiskapu (vagy annak modelljének) elkészítése
Csapolások, összerakás
Intarziakészítés
ELMÉLET
Az intarziakészítés módozatai
GYAKORLAT

Körtánc AMI
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Kompozíciós gyakorlatok intarziakészítéshez Dönthető asztallapú dekopír
fűrésszel való vágás Homokba égetés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a népi építészet főbb jellemzőit; a pozitív-negatív forma
összefüggésének játékát a palóc deszka tornácok, deszka oromfalak tükrében; az
erdélyi köríves nyilatú kiskapuk egynémelyikét; az intarziakészítés több
változatát.
A tanuló legyen képes deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából
formák megjelenítésére; ácsolt kiskapu összeállítására; igényes intarzia
munka megalkotására.

10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Festett népi bútorok
ELMÉLET
Festett népi bútorok. Erdély, Dunántúl paraszti bútorai Az ősi motívumok
találkozása a reneszánsz behatásokkal
A földfestékes túróenyves kötőanyagú festéstechnika tudnivalói
GYAKORLAT
Tradíciókat tiszteletben tartó bölcső, vagy szekrény tervezése, míves kivitelezése
Túróenyves (kazein enyves) kifestés, viaszolás, védőbevonat képzés
Szórakaténusz Játékmúzeum
ELMÉLET
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum bemutatása
GYAKORLAT
Mozgó karú-lábú testes, öltöztethető fababa faragása, felületkezelése
Esztergályozási tudnivalók
ELMÉLET
A fa esztergályozása
Az esztergályozás eszközei: esztergapad, befogó és esztergályos szerszámok
Az esztergályozás technikája
GYAKORLAT
Körtánc AMI
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Az esztergályozási műveletek megismerése bemutató (p1.: üzemlátogatás)
segítségével
Kézművesség a XX. század végén
ELMÉLET
A kézművesség esélye a XX sz. végén A közép-európai kézművesség értékei
GYAKORLAT
Olyan fa tárgy készítése, melyen mérhető a szerkezeti megoldások
színvonala, a jelhasználat és díszítés igényessége
Év végi kiállítás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerjen festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat. Ismerje a
túróenyves kötőanyagú földfestékes festési eljárást és legyen képes alkalmazni
ezt a technikát. A tanulónak legyenek ismeretei a festett népi bútorok
jellemzőbb motívumait illetően. A tanulónak legyen fogalma a népi játékkészítés
országos szellemi központjának tekinthető, kiemelkedően értékes nemzetközi
játékanyaggal rendelkező kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumról. A tanuló
ismerje az esztergályozás elvét, veszélyforrásait.
A tanuló legyen képes bölcső vagy szekrény (modelljének) megalkotására;
testhez mozgatható karral-lábbal kapcsolódó öltöztethető fabábú elkészítésére.
13.4. A FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FATÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és
környezetkultúra iránti érzékenysége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló
gondolati tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező készségét,
kreativitását, a fatárgykészítés műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló fatárgykészítés során megszerzett
technikai jártasságát, szakmai tudását.
A fatárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
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A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész faműves tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján szabadon választott díszítési és összeállítási
teChnikával készített (anyagdarabolással, fűrészeléssel, hasítással, vájással,
marással alakított; reszeléssel, csiszolással tisztázott; fakötéssel, ragasztással,
szegeléssel, csavarozással összeállított; karcolozással, spanyolozással, áttörtvagy domborfaragással, intarziával díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt...)
fatárgy lehet:
- fajáték,
- hagyománytárgy,
- lakberendezési tárgy, bútor (doboz, szék ...).
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 faműves tárgy.
A faműves vizsgamunka az intézmény által meghatározott funkcióval
rendelkező tárgytípus díszítése a tanuló által készített színes tervvázlat
alapján, szabadon választott faműves technikával (előkészített, kiszabott fa
alapra, adott funkció függvényében, a forma - díszítmény összhangjának
figyelembevételével).
3. A vizsga értékelése
A faműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- faműves alapismeret,
- megfelelően alkalmazott faműves technikák,
- a vizsgamunka összhatása.
A FATÁRGYKÉSZÍTŐ 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
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fatárgykészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és
környezetkultúra iránti elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét,
kreativitását, a faművesség anyagairól, tárgyalkotó technikáiról,
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felületdíszítési módozatairól, a faművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló fatárgykészítő műhelygyakorlat során
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik
össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész faműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
teRvezési munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi
dokumentáció) szabadon választott díszítési és összeállítási technikával
készített (anyagdarabolással, fűrészeléssel, hasítással, vájással, marással,
esztergályozással, faragással; fakötéssel, ragasztással, szegéléssel,
csavarozással összeállított; reszeléssel, csiszolással gyalulással tisztázott;
karcolozással, spanyolozással, áttört- vagy domborfaragással, intarziával,
festéssel díszített; felületkezelt, pácolt, viaszolt...) fatárgy lehet:
- fajáték,
- munkaeszköz,
- népi hangszer,
- hagyománytárgy
- lakberendezési tárgy, bútor.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített faműves tárgy.
A vizsgafeladat az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező
tárgytípus (bot, tükörkeret, kazetta ...) díszítése, a tanuló által készített
tervvázlat alapján, szabadon választott faműves technikával (előkészített,
kiszabott fa alapra, adott funkció függvényében, a funkció - forma díszítmény összhangjának figyelembevételével).
2.2. A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a fatárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai,
- a fatárgykészítés eszközei, műveletei,
- a tervezés szempontjai,
- a díszítés módjai (karcolozás, spanyolozás, domborfaragás, áttört faragás,
intarzia ...),
- felületkezelési eljárások,
- a faművesség alkalmazási területei, tárgyi emlékei,
- jelentéstartalom a tárgyakon,
- pásztorfaragások,
- fajátékok,
- népi hangszerek,
- paraszti bútorok (ülőalkalmatosságok, asztalok, ácsolt és festett ládák ...),
- a népi építészet fából készült elemei, szerkezetei (boronaépítkezés, kapuk
...),
- a paraszti gazdálkodás fából készült eszközei,
- a faművesség történeti fejlődése, technikai változásai,
- az asztalos, bognár- és kádármesterség főbb jellemzői,
- a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
- a fatárgykészítés egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
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3. A vizsga értékelése
3.1. A fatárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- faműves alapismeret,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a megfelelő faműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
- a faműves technikák műfaji sajátosságainak megfelelő alkalmazása,
- a forma és a díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.
3.2. A fatárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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14. FÉMMŰVES TANSZAK
14.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
14.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4
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14.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK

Az alapfok első két évfolyamán fél-fél éves váltásban az intézmény személyi- és
tárgyi feltételeitől függően - más-más szakterület megismerésére kerül sor.
Ennek célja a tanuló helyes műhelyválasztásának elősegítése.
A fémműves műhelygyakorlattal való megismerkedést a gyermek életkori
adottságainak, fejlettségének figyelembevételével leginkább az utolsó félévre
javasoljuk.
Ez a féléves, heti 2 órás gyakorlat nyújtson lehetőséget a legegyszerűbb
fémműves technikák kipróbálására, alapszintű elsajátítására, a fémek alapvető
tulajdonságainak megismerésére. A választott játékos feladatok során nyújtson
segítséget a szakma szépségeinek és nehézségeinek megismeréséhez, segítve
ezzel a későbbi műhelyválasztást.
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Bevezetés a fémek világába
Általános ismeretek, az alapvető jellemzők bemutatása játékos feladatkör
keretében
Kalapálási gyakorlat
Az anyag viselkedése alakítás közben, hő hatására történő változások
Minták képzése
Kis figurális egységek, vonalas ábrák hajtogatása huzalból, kivágása
Lemezből
Minták sorolása
Egyszerű alapegységekből összeállítható sorozatok Láncok fűzése
Anyagok kapcsolata
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Színes gyöngyök, kavicsok, termések egymáshoz fűzése - a megfogás, befoglalás
alaphelyzeteinek, lehetőségeinek kipróbálása
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET Az anyag legfontosabb tulajdonságai
A műhely berendezése, rendeltetésszerű használata Alapvető munkavédelmi
szabályok ismerete
Kéziszerszámok: fogók, reszelők, fúró, lombfűrész használata Lágy- és
keményforrasztás
GYAKORLAT
Ismerkedés a szerszámokkal, anyagokkal
Huzal huzalhoz, lemez lemezhez, huzal lemezhez való forrasztása, a részek
összeillesztése, a felületek megfelelő előkészítése
Lágy- és keményforrasztás gyakorlása
FELADATOK
Ismerkedés a fémekkel
A különböző fémek alapvető tulajdonságainak megismerése, azok változásainak
megfigyelése
képlékeny
alakítás
során
(nyúlás,
felkeményedés,
keresztmetszetváltozás, hő hatására történő változások)
Kalapálás, nyújtás, hajlítás, csavarás, hegyezés, zömítés
Őskori fémművesség - az ember által először felhasznált fémek és
azok megmunkálásának bemutatása
Az első fémmegmunkáló ismeretek
Egyszerű dekoratív elemek kialakítása kalapálással
A díszítés legősibb módjai. Az első szerszámok
A vonal
Kisebb vonalas ábrák ill. olyan vonalas motívumok tervezése, amelyek alkalmat
adnak a fogóhasználat elsajátítására, gyakorlására
Ókori példák a filigrán készítésre
Részek összefogása
Adott elemek összekapcsolásának különböző lehetőségei
Oldható (kötözés, csavarás, szegecselés, csavarozás) és oldhatatlan kötések
(lágy- és keményforrasztás)
Ismerkedés a technikákkal az ókori aranyművesmunkák bemutatásán keresztül
Minimumkövetelmény
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Az anyag tulajdonságainak ismeretében alapvető kéziszerszámok (fogók,
reszelők, fúró, lombfűrész) használatának ismerete és alkalmazási képessége.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
A zománc fogalma, a zománcozás alapvető módozatai Drágakőismeret, elsődleges
és másodlagos kövek Drágakőcsiszolási módok, drágakövek és gyöngyök mérése
A kövek foglalásának különböző módjai
Jellegzetes felületdíszítési eljárások, domborítás, cizellálás
GYAKORLAT
Ismerkedés a szerszámokkal, anyagokkal
A lombfűrészelés, reszelés gyakorlására fémintarzia-készítés
Különböző zománcozási módok kipróbálása, rekeszek kialakításának lehetséges
módjai
Hagyományos csiszolású kövek foglalása
A lemez síkjának megmozgatása traszírozás, cizellálás, domborítás
FELADATOK
A műhely bemutatása
A munkaasztalok, kéziszerszámok, gépek biztonságos használata Baleset- és
munkavédelmi oktatás
Vonal és folt
Adott felület mintázatokkal való kitöltése - rész és egész viszonyának vizsgálata
(pozitív-negatív kontraszthatás, feszültségteremtés) A síkformálás lehetőségei
Különböző anyagok kapcsolata az összeépítés módjainak átgondolásával,
technikai gyakorlatként fémintarzia-készítés
A felület díszítésének különböző módjai
Színesség: zománcozási eljárások, rekeszek képzése, különböző technikákkal
A színesség iránti igény - egyiptomi, krétai, görög ékszerek, a "zománcozás"
kezdetei
Egyszerű csiszolású ásványok foglalása, a megfogás különböző módjai, ezek
elemzése görög és római ékszereken

Sík és tér
A sík megmozgatása: traszírozás, domborítás, cizellálás Népvándorlás kori
tárgyak elemzése
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Minimumkövetelmény
A zománcozás, drágakőfoglalás alapvető módozatainak ismerete. A fémek
domborítása, felületdíszítő technikák ismerete és alkalmazási képessége.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tervezéselméleti alapelvek
A munkafolyamatok előre tervezése
Az anyag viselkedése a különböző lemezalakító műveletek során (hajlítás, felhúzás, fémnyomás)
Dobozok fedelének rögzítésére - nyitásra, zárásra szolgáló szerkezetek működési
elve
Különböző öntési módok ismerete, a mintakészítés szabályai az öntőmodellek
különbségei - homokformázás ill. viaszveszejtéses öntés - esetén
GYAKORLAT
Lemezhajlítás különböző formákra
Felhúzás lemeztárcsából (gömbhéjak) - kalapács és formavasak segítségével
Forgácsolási eljárások: fúrás, marás, esztergálás
Öntőminta készítése homokformázásos ill. viaszveszejtéses öntéshez
A felület megmunkálása, beömlőnyílások eltüntetése (felületkikészítés)
FELADATOK
Anyag-forma-funkció összefüggései
Üreges tárgyak, edények, dobozok készítése, ehhez kapcsolódóan egyszerű
szerkezetek (sarokpántok, záródások) működési elvének megismertetése Román
és gótikus fémművesség jellemző tárgyai (aquamanilék, ereklyetartók...)
Forgástestek előállítása Forgácsolási eljárások, fémnyomás
Plasztikus formálás
Az öntés technikájának ismertetése
Öntőminta készítése precíziós ill. homokformázásos öntéshez A reneszánsz és a
barokk figurális díszítő elemei A kor kedvelt motívumai (ékszereken, épületeken)
Minimumkövetelmény
A tervezéselméleti alapelvek ismeretében plasztikus tárgyak készítése lemezalakító eljárásokkal, ill. öntéssel.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Kis és nagyszériás sokszorosító eljárások ismerete Az előállításhoz szükséges
gépek
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Felületkezelési eljárások - patinák, bevonatok Galvántechnika, galvanoplasztika
Maratás elve (rajzolat kézi felvitele, fotómaratás)
GYAKORLAT
Különböző sokszorosító eljárások kipróbálása Présformák, beütőszerszámok
készítése Gumiforma készítése - sokszorosítás öntéssel Patinázás, ezüstözés
Maratás
FELADATOK
A sokszorosítás különböző módszerei
A vonatkozó technikák megismerésével új tervezési szempontrendszer kialakítása
Az ipari forradalom kora, sorozatban készült tárgyak jellemzői
Új anyagok megjelenése
Az anyagnak megfelelő forma megtalálása
Felületkezelés
Modern felületkezelési, díszítési eljárások Galvántechnika, fotómaratás
Összetett tárgyak tervezése és kivitelezése
A megismert technikák felhasználása, azok kombinálása - az egyediség és
sorozatgyártás jellemző szempontjainak átgondolásával
Minimumkövetelmény
A különböző sokszorosító eljárások, felületkezelési módszerek, sokszorosít ható, préselt, maratott tárgyak, gumiformák készítésének alapelvei, technikái és
azoknak alkalmazási képessége.

TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Vas és acél, nehézfémek, könnyűfémek, nemesfémek tulajdonságai, az ezekből
eredő megmunkálási lehetőségek
Metallográfia - fémszerkezettani alapismeretek
A kristályszerkezet változása rugalmas ill. képlékeny alakváltozás során Fémek
hideg- és melegalakítása
Oldható és oldhatatlan kötések
Forraszthatóság, hegeszthetőség
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GYAKORLAT
Kovácsolási alapismeretek, jellegzetes műveletek Lemez és huzat készítése,
hengerlés, dróthúzás Filigránkészítés alátétlemezre
Azsúrfiligrán
Láncfűzési variációk

FELADATOK
A fémek tulajdonságainak vizsgálata
A kristályszerkezet változásai és azok hatása a megmunkált fémek tulajdonsagaira
Anyagkísérletek, különböző fémek tulajdonságainak összehasonlítása
Kovácsolási alapismeretek
Különböző kovácsolási módok: nyújtás, hajlítás, keresztmetszet-váltás, kovácsolás negatív formába, süllyesztékek
Mintatervezés
Kisebb egységekből összeállítható minták készítése huzalból, azok összefogása.
Huzalok forrasztása egymáshoz illesztése az alaplemezhez. A filigrántechnika.
Különböző típusú sodronyok készítése
Minták, egységek sorolása
Egyszerű láncok készítése: apró egységekből összeépíthető sorozatok A láncfűzés
különböző módozatai - hagyományos és saját variációk
Minimumkövetelmény
Az alapvető fémmegmunkálási módokban való jártasság. Kéziszerszámok,
valamint a hengerlés, dróthúzás eszközeinek szakszerű használata.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Kompozíciós ismeretek - elhelyezés, arányok, egyensúly- és feszültségteremtés
Síkbeli és térbeli lemezalakító eljárások elmélete
Lemezdarabolással járó eljárások, eszközök (egyetemes vágószerszámok, lyukasztók)
Darabolás nélküli lemezalakítási módok: hajlítás, bordázás, peremezés, mélyhúzás, hidegfolyatás
A fémművességben használatos természetes anyagok, azok tulajdonságai, megmunkálási lehetőségei (nemesfák, csont, szaru, gyöngyház...)
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GYAKORLAT
Kéziszerszámok: fogók, lombfűrész, reszelők szakszerű használata Azsúrozás áttört felületek létrehozása
Intarziakészítés, tausírozás
A vágás, lyukasztás, hajlítás különböző módjai
Anyagkapcsolatok létrehozása, az összeépítés módjai (fém- és csont, nemesfa,
gyöngyház...)

FELADATOK
Vonal és sík
Vonalas minták tervezése sík felületre, a kompozíciós ismeretek birtokában
(felületkitöltés, egyensúly, feszültségteremtés, embléma képzés), olyan ábrák
tervezése, amelyek alkalmasak a lombfűrészelés technikájának elsajátítására,
gyakorlására
Pozitív-negatív formák viszonya Áttört felületek létrehozása lemezből
A sík formálási lehetősége: a folt
Rész és egész viszonyának elemzése, arányok, feszültségteremtés
Intarziakészítés, berakások
A lemezalakítás módjai
Lemezalakító eljárások: vágás, lyukasztás, hajlítás
A megismert technikák felhasználásával egyszerű használati tárgyak készítése
Különböző anyagok kapcsolata
Az anyagok összeépítésének módjai
Az ötvösségben használatos természetes anyagok - nemesfák, csont, szaru,
gyöngyház - alkalmazási lehetőségei.
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a síkbeli és térbeli lemezalakító eljárások elvének ismeretében a vágás, lyukasztás, hajlítás módjainak alkalmazására, anyagkapcsolatok létrehozására.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománcozási alapismeretek
A felület előkészítése, rekeszek, mélyedések kialakítása
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Ásvány- és drágakőismeret - keletkezés, lelőhelyek, fizikai tulajdonságok,
elsődleges és másodlagos kövek, csiszolási módok
Drágakövek és gyöngyök mérése
Térbeli lemezalakítási módok
Forgácsolási eljárások elvének ismerete
GYAKORLAT
Rátett díszek kialakítása
Traszírozás, domborítás, cizellálás
Zománcozási alapműveletek
Drágakövek fogtatásának különböző módozatai
felhúzás, fémnyomás Dobozok készítése
Forgácsolás: esztergálás, marás, fúrás
FELADATOK

Lemezek

térbeli

alakítása:

A felület megmozgatása
A felület díszítésének különböző módjai - rátett díszek, az alaplemezből kialakított plasztikus díszítési módok
Traszírozás, domborítás, cizellálás, poncolás
A felület színessé tétele Zománcozási gyakorlat:
üregek, mélyedések, rekeszek kialakításának különböző variációi, transzparens és
opak zománcok használata
Drágakövek
A kövek tulajdonságaínak, fizikai jellemzőinek, csiszolási módjainak ismeretében adott kövekhez kapcsolódó hagyományos foglalási módok
Lemezek térbeli alakítása
A felhúzás, fémnyomás technikája
Üreges tárgyak: kisebb használati tárgyak, edények készítése
Doboz készítése lemezből, a tető záródásainak különböző változatai - zsanér,
zárszerkezet megoldásai
Forgácsolás
Az esztergálás, fúrás, marás technikája Forgástestek kialakítása
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a zománcozás elméletének, drágakövek tulajdonságainak
ismeretében az azokkal való felelősségteljes munkára. Sajátítsa el a lemezek
térbeli alakítását, a forgácsolási módszereket úgy, hagy azt a későbbiekben
képes legyen önállóan alkalmazni.
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10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Az öntés különböző módozatai
Az öntvényszerkesztés szabályai A sokszorosíthatóság kritériumai Présformák
készítésének fő szempontjai Tervezéselméleti ismeretek
GYAKORLAT
Öntés osszaszépiába, parittyaöntés Viaszmodell készítése precíziós öntéshez
Gumiforma készítés
Présforma készítése
FELADATOK
Plasztikus formálás - térbeli alakítási módok
Az öntés különböző technikáinak kipróbálása - öntés osszaszépiába, alacsony
olvadáspontú fém öntése parittyaöntéssel
Viaszmintázás, keményviasz modellfaragás precíziós öntéshez Öntőmodell
készítése homokformázásos öntéshez
Sokszorosítás - sorozatgyártás I.
A sokszorosítás különböző lehetőségei: gumiforma készítés
Kapható félgyártmányok alkalmazása, felhasználása a sorozatgyártás elveinek
megfelelően
Sokszorosítás - sorozatgyártás II.
Préselés - egyszerű présforma elkészítése
Domború, mintázatos lapkák készítése golyóspréssel
Új anyagok felhasználása
Szintetikus kövek, műanyagok tulajdonságai, alkalmazási lehetőségei Mai
technikák - galvántechnika, fotómaratás folyamata
Összetett tárgyak létrehozása
A megismert technikák birtokában összetettebb funkciót kielégítő tárgyak
tervezése és kivitelezése - csomópontok megtervezése, szerelhetőség
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a különböző öntési módok ismeretében az öntvényszerkesztésre, a tárgyak kikészítésére, a tervezéselméleti ismeretekre alapozva
sorozatgyártható tárgyak tervezésére és kivitelezésére.
14.4. A FÉMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
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A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Fémműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra
iránti igényessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező készségét, kreativitását, a
fémművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa
be a tanuló fémművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.
A fémműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján az alábbi műveletek valamelyikével vagy azok kombinációjával lemezalakítással (kalapálás, nyújtás, hajlítás, fűrészelés, fémnyomás), öntéssel
(homokformázott vagy viaszveszejtéses öntés), forgácsolási eljárásokkal,
rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) - elkészített vizsgamunka lehet:
- zománcozott,
- traszírozott, domborított, cizellált,
- maratással díszített tárgy (doboz, ékszer...).
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 fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott
fémműves technikával létrehozott, funkció - forma összhangjára törekvő alkotás.
3. A vizsga értékelése
A fémműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- problémamegoldó és tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- fémműves alapismeret,
- megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
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A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 120 perc
Fémműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fémműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető
legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra
iránti elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak,
gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a fémművesség
anyagairól, sík- és téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, a
fémművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa
be a tanuló fémműves technikákban megszerzett jártasságát, szakmai tudását,
művészi igényességét.
2.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész
fémműves tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján,
szabadon választott technikával - hideg és melegalakító műveletek
valamelyikével, vagy azok kombinációjával - lemezalakító műveletekkel
(nyújtással, hajlítással, fűrészeléssel, vágással, lyukasztással, fémnyomással),
kovácsolással, öntéssel, forgácsolási eljárásokkal, rögzítésekkel (oldható és
oldhatatlan kötésekkel) megvalósított vizsgamunka lehet:
- természetes anyagokkal (szaru, csont, fa, gyöngyház, ásvány...), szintetikus
kövekkel,
- filigránnal,
- zománccal,
- traszírozással, domborítással, cizellálással,
- maratással díszített tárgy.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott tárgytípus, a tanuló
által készített tervvázlat alapján, a funkció-forma-díszítmény összhangjára
törekvő alkotás (hengerléssel, dróthúzással, láncszemek kialakításával,
összekapcsolásával létrehozott nyaklánc, karkötő vagy ásványok befoglalásával
készített ékszer...).
2.2 A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a fémművesség anyagai,
- a fémalakítás műveletei (hideg- és melegalakítási eljárások),
- sík- és téralakítás,
- fémdíszítési módok,
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-

felületkezelési eljárások,
a fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a fémművesség fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
a fémművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- problémamegoldó és tárgytervező képesség,
- formaalkotó és kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,
- megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.
3.2. A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS
FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegìtse a tanulókat a külvilág
tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet
finomìtásához, tudatosìtásához. A tanulók belső világának gazdagìtása teszi
lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosìtani tudja az
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az
élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és
önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget
nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ìzlés, erkölcsi
fogékonyság – alakìtására, a látás kiművelésére és tudatosìtására. A
követelmény és tantervi program bővìti a képi műveltséget, a képi emlékezetet
és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészìtő
és környezetalakìtó tevékenységek gyakorlata finomìtja a kézügyességet,
technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely
fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel
való megjelenìtésének képességét is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és
iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati
képességeinek fejlesztésére, biztosìtja a különböző művészeti szakterületeken
való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegìti a tanulók
személyiségfejlődését és biztosìtja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe
veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves
hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti,
médiaművészeti értékekre épìtve gyarapìtja ismereteiket, s alakìtja készségeiket.
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket,
és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág
műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenìtési módjait. A képzés
célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segìtsen a
hagyománytisztelet megteremtésében.
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat,
feladatokat gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által,
komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó
tapasztalat adja a tanulás alapját,
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült
foglalkozás, mely elősegìti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni
látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás
képessége,
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosìt a képző– és iparművészeti, a
népművészeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti
ágak között,
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– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen
kapcsolódó, egymásra épülő feladatsorokban, projektekben,
– kreatìv cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kìsérletező kedv,
bátorság,
lényeglátás,
szituativitás,
döntésképesség,
nézőpontváltás,
sorrendmódosìtás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi
kapcsolatok aktivitását, a kooperációt és innovációt,
– tanulók önkifejezési készségének kialakìtása és mélyìtése a személyre szabott
feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és
önállóság fejlesztése.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Képzőművészeti tanszak (3. alapfokú évfolyamig)
4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Fém– és zománcműves tanszak
Fotó és film tanszak
Grafika és festészet tanszak
Környezet– és kézműves kultúra tanszak
Szobrászat és kerámia tanszak
Textil– és bőrműves tanszak
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Kötelező tantárgy:
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Kötelezően választható tantárgyak:
Fém– és zománcműves műhelygyakorlat
Fotó és film műhelygyakorlat
Grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat
Választható tantárgyak:
Művészettörténet
Népművészet
A tantárgyak tartalma
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és
festészet alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat.
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex
művészeti tantárgya. Sokszìnű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb
anyagok, eszközök, technikák megismerése segìti a gyermekek kreativitásának
kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását.
A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves
tárgyformálás, a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére
szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővìtése, a művészi kifejezési formanyelv
kialakìtása, gazdagìtása, változatos kreatìv feladatsorokon keresztül.
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A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak
elsajátìtását és alkalmazását teremti meg. Előkészìti 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 elsajátìtását.
A tanuló a helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül
érdeklődésének és képességének megfelelően választ.

Óraterv
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

Évfolyamok
Előképző Alapfok
1
2
1
2
2-4 2-4 2
2
2

2

3
2

4
2

5
2

6
2

Továbbképző
7
8
9
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

10
2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Választható
tantárgy
Összesen:

2-4

2-4

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális
óraszámra, mìg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális
teljesìtéséhez szükséges időre utalnak.
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1
arányban átcsoportosìtható.
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam – az első
számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelentik).
A képző– és iparművészeti oktatás, kötelezően előìrt tantárgyainak és
óraszámainak figyelembevétele mellett, a tanuló más tanszak, valamint más
művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanìtási óráin részt
vehet.
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc
A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI
KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén
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A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a
személyiség fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segìtik.
Olyan tulajdonság–együttest alakìtanak ki, amely lehetővé teszi a változó
élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a
probléma megoldást.
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges
Szakmai kompetenciák
A környezet által közvetìtett üzenetek befogadása
A környezet által közvetìtett üzenetek értelmezése
Tervezési készség
Alkotói magatartás
Kreativitás
Vizuális gondolkodás
Vizuális kifejezőkészség
Eszközhasználati készség
Anyaghasználati készség
Komplex szemlélet
Tudatos környezetformálás igénye
Biztonságos munkavégzés képessége
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség
Problémaérzékenység
Véleményformálási képesség
Személyes kompetenciák:
Nyitottság
Fejlődőképesség
Önállóság
Önkifejezés
Rugalmasság
Érzékenység
Kìsérletező kedv
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció).
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Empatikus készség
Együttműködési készség
Kezdeményezőkészség
Segìtőkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosìtás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Következtetési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Probléma felismerés, –megoldás
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A munkakörnyezet tisztántartása
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
A
művészeti
alapvizsga
és
záróvizsga
követelményei,
feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a
vizsgát szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és
elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.
Amennyiben az nem, felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak
– Műhelygyakorlat
– Vizuális alkotó gyakorlat
A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy:
– Művészettörténet
– Népművészet
A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és
záróvizsga ìrásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható
tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az
intézmény pedagógiai programja szerint biztosìt, valamint amely esetében a
tanuló a tantárgy tanìtásának utolsó évfolyamán az előìrt tantárgyi
követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a
művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos
művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy
a versenyfelhìvásban meghatározott teljesìtményi szintet teljesìtette.
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán
megszerzett alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyìtvánnyal, akkor felmentés
adható a vizuális alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól
felmentés nem adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső eredményének a meghatározásában a
műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen
vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból
kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét
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15.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A környezet anyagai
ELMÉLET
A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi,
állati eredetű) és mesterséges anyagok
GYAKORLAT
Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok
gyűjtése Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése (p1.:
bogáncsbaba)
Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben
Az ember tárgykészítő tevékenysége
ELMÉLET
Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés
szerepével, területeivel
GYAKORLAT
Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben Egyszerűbb papírhajtogatások
Textilmunkák
ELMÉLET
A tárgyak csoportjai - pl.: alapanyag szerint
GYAKORLAT
Egyszerű fonástechnikák - fonalsodrás, 3, 4 szálas technikák
Textilfestés - mintázás nyomhagyással (p1.: krumplidúc), fröcsköléssel, ecsettel
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Rongybabakészítés - a mintázott textil alkalmazásával
A család ünnepei
ELMÉLET
Ünnepek és hétköznapok A család ünnepei
GYAKORLAT
Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal
Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és technikával
(p1.: karácsonyfadíszek)
Különféle báb- és babakészítési lehetőségek
Egész éven át végigvonuló feladatok:
A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának befogadása
Minimumkövetelmény
Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés. Próbálja ki
a bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot legalább egy technika
alkalmazásában.

4. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
N. természeti környezet
ELMÉLET
A természeti környezet megfigyelése
A természethez (anyagaihoz, jelenségeihez...) fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek
GYAKORLAT
Növényi részek gyűjtése
Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból
Az agyagmunka alapjai
ELMÉLET
Tartalom és forma kapcsolata a tárgyakon
Az agyag megfigyelése és tulajdonságai
A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés
GYAKORLAT
Agyagelőkészítés. Agyagplasztika Edénykészítés formába rakással Díszítés
nyomhagyással
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A szövés - fonás alapjai
ELMÉLET
A szövés - fonás felhasználási területei A szövés - fonás anyagai,
megfigyelésük
GYAKORLAT
A körmönfonás technikái
Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások A szövés alapjai - szövés
képkereten
Papírmunkák
ELMÉLET
A papír felhasználása, tulajdonságainak megfigyelése
GYAKORLAT
Papírhajtogatások
Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is)
Sárkánykészítés
Ajándéktárgyak
ELMÉLET
Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások GYAKORLAT
Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott
technikákkal (p1.: ünnepi asztal, mézeskalács)
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a felhasznált anyagok megfigyelése
 tárgyak elemzése adott szempontok szerint
 a tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése
 az eszközök helyes használata

anyagokkal

és

Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a
tárgyakban a tartalom és a forma kapcsolatáról.
Szerezzen jártasságot a szövés - fonás alapvető technikáiban, az agyag egyszerű
formázási lehetőségeiben.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A népmesék világa
ELMÉLET
A népmesék világa, a mesék szereplői
GYAKORLAT
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Népmesei jelenetek ábrázolása
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi részek, textil
A varrás alapjai
ELMÉLET
A varrás szerepe
A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik
GYAKORLAT
Egyszerű szegő és díszítő varrások
Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések alkalmazása Mintaterítő készítése
Népszokások
ELMÉLET
A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek
GYAKORLAT
Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (p1.: betlehemépítés, farsangi
maszkok)
A madzagszövés technikája
Az emberélet fordulóinak tárgyai
ELMÉLET
Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei
GYAKORLAT
Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével (p1.:
lakodalmi vendégsereg)
Gyöngyfűzés. Bonyolultabb 1 és 2 szálas technikák, gyöngyszalagok
Népi hangszerek
ELMÉLET
Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban (p1.: zajkeltés gonoszűzés)
GYAKORLAT
Hangadó játékok és hangszerek készítése (p1.: agyagsíp, dob, köcsögduda)
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a tárgyak csoportjai: ünnepi és hétköznapi használat; használati és ajándék
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tárgyak,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan,
 a tárgyakban rejlő esztétikum befogadása,
 ötletgazdag, fantáziadús tárgyak létrehozása,
 az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt területeiről: a
népmesék világáról, a fontosabb téli és tavaszi népszokásokról, az emberélet
fordulóinak nagyobb ünnepeiről.
Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a madzagszövésben, a gyöngyfűzésben és a bábkészítésben.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Szálasanyagok
ELMÉLET
A szalma, szizál és a rafia felhasználási lehetőségei Az anyagok megfigyelése,
tulajdonságai
GYAKORLAT
A szalma előkészítése
Szalmafonattal készített tárgyak (p1.: aratókoszorú, állatfigurák) Szizál- és
rafiafonatok összevarrásával készített tárgyak Egyéb szalma-, szizál- és
rafiadíszek, figurák
Népi gyermekjátékok
ELMÉLET
A gyermekjátékok szerepe - felkészítés a felnőttkorra
GYAKORLAT
Játékmunkaeszközök készítése (p1.: gazdasági eszközök) Felhasználásra
javasolt anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, agyag
A nemezelés
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási módjai
GYAKORLAT
A nemezelés technikája. Mintázási lehetőségek
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Kisebb nemeztárgyak készítése (p1.: nemezlabda, tarsoly)
A bőrmunka alapjai
ELMÉLET
Állati eredetű alapanyagok
A bőr megfigyelése, tulajdonságai A bőrös munka eszközei
GYAKORLAT
Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű fűzések fonások alkalmazása
Népi építészet
ELMÉLET
A népi építkezés - anyagai, technikái A parasztház alaprajza, berendezése
GYAKORLAT
Makettkészítés - település, porta, házbelső
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, vessző, kukoricaszár, csuhé, szalma...
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a funkció - forma - díszítés harmóniája a tárgyakon,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 tárgyelemzések adott szempontok szerint,
 a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezése,
 Saját ötleteik, elképzeléseik megjelenítése,
 az alkalmazott eszközök balesetmentes használata
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok tulajdonságairól, alkalmazási lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok szerepéről, a népi
építkezés néhány jellemző vonásáról.
Legyen jártas a tanult kézműves tevékenységek alapvető munkafolyamatainak
alkalmazásában.
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Famunkák
ELMÉLET
A fa felhasználási területei
A fának, mint alapanyagnak megfigyelése
GYAKORLAT
Egyszerű fafaragási technikák kipróbálása (p1.: karcolás, ékrovás) A
munkafolyamatokhoz szükséges eszközök és használatuk
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Vesszőmunkák
ELMÉLET
A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben
GYAKORLAT
A vessző előkészítése
A kosárfonás alapjai (p1.: alátétkészítés)
Kisebb tárgyak, játékok vesszőből (p1.: csörgő, állatfigurák)
Háncs- és gyékénymunkák
ELMÉLET
A háncs- és gyékényfonás alkalmazási területei
GYAKORLAT
Előkészületek a fonáshoz
Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással Egyszerűbb
mintázási lehetőségek kipróbálása Egyéb háncs- és gyékényfigurák készítése
Népi kerámia
ELMÉLET
Kerámiák a lakáskultúrában
Kerámiával közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Tárgykészítés felrakással és lapok összeillesztésével Különféle díszítési módok rátétes, mélyített és áttört díszítés
Bőrmunkák
ELMÉLET
A bőr felhasználási területei
A bőr fontosabb munkatulajdonságai
GYAKORLAT
Kisebb használati tárgyak létrehozása bőrből
Díszítési lehetőségek megismerése - szironyozás, domborítás, rátétvarrás
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 a tervezés szempontjai, folyamata,
 a felhasznált anyagok megfigyelése,
 a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom megfigyelése, a népművészet motí
vumrendszere,
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 tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan,
 a tárgyak esztétikumának megfigyelése,
 a használt eszközök balesetmentes alkalmazása
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a fa, a vessző, a háncs - gyékény, a kerámia
és a bőr alkalmazási területeiről, az anyagok fontosabb munkatulajdonságairól, a
tárgyak jelző értékéről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika
alkalmazásában.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
Szövés
ELMÉLET
A szövőkeret felépítése
A szőttesek mintakincse, kompozíciós megoldásai A szőttesek szerepe a
lakáskultúrában
GYAKORLAT
Felvetés a szövőkeretre
A szövés munkafolyamata, egyszerűbb mintázási technikák Mintakendő
készítése
Hímzés
ELMÉLET
Hímzések a népviseletben és a lakástextileken A régi és új stílusú hímzések
összehasonlítása
GYAKORLAT
Saját tájegységhez kötődő szabadrajzú hímzés Egy szálvonásos technika
kipróbálása
Batikolás
ELMÉLET
A textilfestés anyagai, munkafolyamata
GYAKORLAT
Viaszolt és csomózott batikolási technikák
Ékszerkészítés
ELMÉLET
A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom
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GYAKORLAT
Öltözetkiegészítők, ékszerek készítése
Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok A gyöngyszövés
Népviselet
ELMÉLET
A népviselet elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom
GYAKORLAT
Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával
A népművészet továbbélése
ELMÉLET
A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között
GYAKORLAT
A lakáskultúrához köthető, mai igényeknek megfelelő tárgykészítés választott
technikával
Rendszerezés
ELMÉLET
A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése (anyagok,
technikák, tárgyak csoportjai...)
GYAKORLAT
Önálló tárgykészítés a tervezéstől a kivitelezésig választott technikával
Egész éven át végigvonuló feladatok:
 önálló alkotómunka: tervezés, munkafázisok megállapítása, kivitelezés,
 a tanult technikák komplex alkalmazása,
 irányított megfigyelések, gyűjtőmunkák,
 a tárgyak esztétikumának megítélése,
eszközök balesetmentes használata.
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi szőttes és a hímzés jellemzőiről, az
ékszerek és a viselet jelentéstartalmáról, a népművészet továbbélési
lehetőségeiről.
Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika
alkalmazásában.
Legyen képes az önálló alkotómunkára, esztétikus, igényes tárgyalkotásra.
15.4.
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A KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama.
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Kézműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 30 perc
- tárgykészítés 150 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben
megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves
eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján szabadon választott technikával (természetes alapanyagokból
készített, formázással, festéssel, fonással, fűzéssel, szövéssel, nemezeléssel,
domborítással, varrással...) alakított és díszített kézműves alkotás lehet:
- használati tárgy,
= gyermekjáték,
= népi hangszer,
= hagyománytárgy...,
- ajándéktárgy.
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 kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes
anyagokból, szabadon választott kézműves technikával létrehozott alkotás
(gyermekjáték, maszk ...).
3. A vizsga értékelése
A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- kézműves alapismeret,
- a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása,
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- a vizsgamunka összhatása.
A KÉZMŰVES 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
Kézműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kézműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő formatervező,
környezetalakító készségét. A kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól,
felhasználási lehetőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési
módszerek műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
hagyományairól, a népművészet kézműves emlékeiről megszerzett ismereteit. A
tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett
technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kézz
kézműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi, tervezési
munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció)
szabadon választott díszítési és összeállítási technikával (ásványi, növényi vagy
állati eredetű anyagokból készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel,
domborítással, varrással, faragással, batikolással...) létrehozott vizsgamunka
lehet:
- használati tárgy
= lakástextil, öltözetkiegészítő,
= népi gyermekjáték,
= népi hangszer,
= hagyománytárgy ...,
- ajándéktárgy.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval
rendelkező, a tanuló által készített terv alapján, hagyományos kézműves
anyagokból, tetszőleges kézműves technikával megoldott alkotás
(öltözetkiegészítő, ékszer...).
2.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a kézművesség anyagai,
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-

kézműves technikák, technológiák,
kézműves díszítési módok,
tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon,
a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,
a kézművesség tárgytípusai,
a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése
3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező
készség,
- manuális és konstruáló készség,
- díszítő, stilizáló készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége, kreativitása,
- az anyag- és eszközhasználat szintje,
- a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás,
díszítés...) szintje,
- a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
- a vizsgatárgy összhatása, a funkció - forma - díszítmény összhangja.
3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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16. MAKETT-PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
16.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
16.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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16.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Célja: hogy játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve megismertesse a tanulókat a programmal és felkeltse érdeklődésüket a papírral való
tágabb körű foglalkozás iránt.

A műhelyelőkészítő tematikájának bemutatása Az előkészítő tematikájának
ismertetése A papír felhasználási területei, tulajdonságai A felhasználhatóságot
befolyásoló tényezők
A tangram
A játék szerepe a gyermekek életében A tangram lényege
Sablon alapján tangram készítés
A megfelelő papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata A színek szerepe.
Különböző alakzatok kirakása
Papírhajtogatás
Az origami eredete, jelentése és jelentősége
Az általánosan elfogadott hajtogatási jelölések, szimbólumok értelmezése
Alaphajtogatások megismerése (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu)
Különböző papírok kipróbálása
Állatfigurák hajtogatása (kutya, róka, nyúl) Játék az elkészült figurákkal
Papír batikolása.
A batikolt papír felhasználásával titkos boríték hajtogatása
Papírkivágások
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Szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz A technika ismertetése,
bemutatása
A tervezés lépései
Sablonok készítése és kipróbálása
Nyomatok készítése
Különböző karakterű papírok használata
Nyomtatás papírra, kipróbálás textilen
Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése
Marionett báb készítése - kedvenc mesefigurám címmel A báb
megtervezése
A fej kialakítása papírmaséból
Test készítése dobozok felhasználásával Anyagtársítások alkalmazása
Papírmakett készítése - az én kunyhóm címmel
A makett megtervezése
A makettek készítése dobozok kialakításával, kiegészítésével, mértani testek
készítésével
A környezet jelentősége
A szimbólumok, jelek szerepe
Bűvös tárca készítése
Az anyagok előrajzolása, pontos leszabása
A borítás, a sarok kialakítása. Az anyagtársítás fontossága
Papírsárkány készítése
Az érdeklődés felkeltése
A sárkány fő részei, azok funkciói
A stabilitás jelentősége, a díszítés szerepe Az elkészült munka kipróbálása,
röptetés
Repülőmodell készítése
A pontosság szerepe, sablonhasználat. Szimmetria
Az illesztések, a ragasztás esztétikuma Az elkészült modell kipróbálása
Reklámsapka készítése
A viselhetőség és a méretek figyelembevétele tervezéskor A szín és a felirat
szerepe. Karcolás, hajtás
Képeslap készítése
A cél és a célszerűség. A felirat szerepe
Szétnyitható képeslapból kiemelkedő egyszerű formák létrehozása
Kiállítás rendezése a munkákból
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Vendégek (szülők) meghívása a saját készítésű kártyákkal Játékos feladatok az
érintett témák kapcsán Családi origami készítés (kétkezes a mamával)
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

ELMÉLET
A papír
Az íráshordozók: kő, agyag, papirusz, pergamen, viasztábla, fakéreg, pálmalevél, selyem, papír
A papírgyártás:
története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata
A papír tulajdonságai:
négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány
A papír csoportosítása:
négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás
A papír szabványos méretei (A sorozat)
A struktúra, faktúra és textúra
A struktúra, mint az anyag szerkezete A textúra, mint a struktúra felülete
A faktúra, mint a külső behatásra változó felület
Az origami
Az origami: eredete, jelentősége, jelölésrendszere, alapanyagai A leegyszerűsítés,
elvonatkoztatás
A papírsárkány
Készítésének történeti áttekintése, eredete, funkciói, fajtái, anyagai Az
aerodinamika főbb törvényei
A tervezés szempontjai
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe
A sárkánykészítés anyagai, eszközei
Az álarc, maszk
Az álarc, maszk szimbolikus jelentésének kultúrtörténeti áttekintése Az álarc,
maszk funkciói: színházi, rituális, halotti
Helyi folklorisztikus sajátosságok
A papírmasé készítés eredete, technikája, felhasználási lehetőségei A görög
színház jellemzői és a görög mondavilág
GYAKORLAT
A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésével
játékos feladatok megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás - tépés, nyírás,
vágás, hajtogatás, rétegképzés)
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FELADATOK
A papír megismerése
A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség,
gyártási irány)
Merített papír készítése
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött
spárgadarabokból
A merített papír színezése, kombinálása termésekkel
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése, kompozíciókba
formálása érzelmek kifejezésére
Origami
Az alaphajtogatások (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu)
megtapasztalása különböző papírfajták felhasználásával
Az egyénileg ideálisnak tapasztalt papírfajta kiválasztása
Saját színezésű papírból egyszerű formák létrehozása, azok
széleskörű variációs lehetőségeinek előállítása
Papírsárkány
A sárkánykészítéssel kapcsolatos műveleti sorrend, pontossági igény elsajátítása
(sablon felhasználás, rajzolvasás alapján önálló tervezés és kivitelezés) A repítési
próbák alapján módosított új változatok készítése
Álarc
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból Jellemábrázolás
A monda eljátszása
Minimumkövetelmény
A tanuló sajátítsa el az elméleti ismereteket.
Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír megmunkálásának
alapvető műveleteit.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A papírművészet irányzatai és technikái
A sík és térbeli megjelenítés kifejező eszközei
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A metszetek, rétegképzés, visszafejtés, papírmasé, hálózatok testté formálása,
stb.
Árnyjáték
Az árnyjáték eredete
Az árnyjáték nemzeti (Kína, Jáva, Törökország, Magyarország) sajátosságai Az
árnyjáték sajátos technikai jegyei
A bábok anyaga, fajtái
A mozgatás, mozgathatóság lehetőségei
A jellemábrázolás folthatássá redukálása
Egyéb bábtípusok
A botbáb, gyűszűbáb, kesztyűbáb, marionettbáb főbb jellemzői A bábtervezés
követelményei
Az anyag, konstrukció, jelzés, szín, arány szerepe
Testek, testcsoportok
A mértani testek származtatása
A testépítés szabályai: tervezés, kivitelezés
Az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja A szóma
fogalma
Térábrázolás
A térábrázolási konvenciók
Optikai csalódások: a perspektíva és az axonometria fintorai Escher rajzai,
térformái
A színek szerepe a térérzékelésben
GYAKORLAT
Papírmetszetek készítése
Árnyjáték tervezése, kivitelezése, megelevenítése. A vizuális nyelv, az ábrázolás
elemeinek, a kifejezés eszköztárának alkalmazásával testek, testcsoportok,
használati tárgyak létrehozása, az alkotó fantázia kibontakoztatása
FELADATOK
Papírmetszet
Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká,
ritmussá rendezése
Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és
formavariációk létrehozása
Árnyjáték
A tanulók által kiválasztott népmese megjelenítése
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A figura, a karakter, a konstrukció, a díszlet, a jelmez, a paraván
megtervezése
Kivitelezés egyéni és csoportmunka keretében
A mese bemutatása
Testek, testcsoportok
Testhálók, testek készítése
Csonkolt testek testhálói
Vetületi rajzok alapján a test előállítása
Szabályos sokszögek hajtogatása, a sokszögekből testek építése
egymásba csúsztatással, a variációs lehetőségek kihasználásával
Szómák készítése színek használatával és azok megelevenítése (tárgyiasítás)
Lehetetlennek tűnő, ill. többértelműnek látszó tárgyak előállítása Adott testek
felszínét betöltő mintaelemek tervezése (raport) Formaváltoztatás grafikával
(formarobbantás) A mértani testek optikai megjelenítésének
megváltoztatása rákerülő grafikával, színekkel
Képkeret
Különböző profilú papír keretek tervezése és kivitelezése egy lapból
hátlappal
Sík és domború keretdíszek tervezése és megvalósítása
Minimumkövetelmény
A
tanuló
ismerje
a
papír
méretének
és
formájának
megváltoztatását hajtogatással.
Tudjon testeket, testcsoportokat készíteni.
Legyen képes hibás, illetve hibásnak tűnő rajzok elemzésére a
térábrázolási konvenciók alapján.
Alakuljon ki az alapvető eszközhasználó jártasságok megléte.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A makett, a modell
A makett és a modell közös és eltérő ismérvei
Szerepük a tervezési folyamatban (művészet, ipar)
A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából A formaelemzések
módszere a célirányos megfigyelés A megértést, megjelenítést segítő eljárások
alkalmazása:
pozitív-negatív forma - a karakter,
formakövető vonal - a plaszticitás,
metszetek - a belső szerkezet,
nézeti képek - a tömeg,
térréteg - a térmélység,
folyamatábra, fázisrajzok - a mozgásváltozás kifejezésében
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A tervezés általános szempontjai
Az anyag, szerkezet, funkció, forma egysége
Mobil
A mobil jelentése
Néhány a témához kapcsolódó fizikai (statikai, mechanikai) törvény megismerése
Az alkotást segítő képzőművészeti példák elemzése:
Moholy - Nagy László, N. Schöffer
GYAKORLAT
A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezettervezés,
személyes élmények, a fantáziavilág kivetítésével
FELADATOK
Makett
Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel
Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen össz etett
testként szemlélve
Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjelenítése
Önálló tervezés: lakás, tárgy
A terv makett formájában történő kivitelezése a papír, a papírmasé sokrétű
alkalmazásával
Modell
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján A papír társítása fával
Egy szabadon választott szerkezet modellezése Szerkezetet szemléltető tervrajzok
készítése A megvalósítandó terv kiválasztása, indoklása A modell elkészítése
Ítéletalkotás, a szükséges módosítások végrehajtása
Mobil
A papír társítása fémhuzallal, fonallal
Egyszerű síkidomokból mobil létrehozása, színkompozíciós változatok előállítása
Mértani testek, összetett formák mobillá rendezése
A részek összeépítettségét, statikai rendszerét magyarázó rajzok készítése
Emberi, állati alak mobilként való megjelenítése
A tipikus mozgásformák jelzése
Az esetlegesség kizárása különböző szerkezeti, rögzítési megoldásokkal

Hirdetőtábla
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A tartószerkezet makettezése
Az információt hordozó felület mobilként való működése a felismerhetőség,
olvashatóság és a színek szerepének figyelembevételével
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a makett és a modell közös és eltérő ismérveit, tervezésük és
készítésük alapelveit és technikai fogásait, a tervek pontos, esztétikus kivitelezését.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A betű
Az írás jelentősége
Az írás előzményei
A fejlődés útja a képírástól a betűig A betűtervezés szempontjai:
szerkezet, arány, karakter, olvashatóság,
a mondanivaló és a betűtípus harmóniája,
a dekorativitás, esztétikai élmény
A nyomtatás
Kultúrtörténeti jelentősége
Tipográfiai szempontok:
méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés...
Alkalmazott grafika
A funkció támasztotta tervezési követelmények, specifikumok: könyv, plakát,
bélyeg, papírpénz
A vízjel, piktogram szerepe:
védjegy, reklám, információ, díszítés
A képi megjelenítés eszközrendszere:
a kifejezés, gondolatközlés módszere,
a látvány, a gondolat lényegének kiemelése,
tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák megfogalmazása, a képi megjelenítés,
értelmezés műveleteinek elvégzése
A komponálás lehetőségei:
alá- és mellérendeléssel,
időrenddel, sorrendiséggel, nézőpont szabad megválasztásával,
képkivágással,
színtranszponálással
GYAKORLAT
Az alkalmazott grafikai eljárások képi kifejező eszközeinek
felhasználásával a mindennapi életben gyakran előforduló tárgyak készítése
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FELADATOK
Betűk, vízjelek, piktogramok
Olyan betűsablon, sablonelem készítése, amely egy betűtípuson belül
az ABC minél több betűjének előrajzolását teszi lehetővé
Betűk, betűcsoportok, piktogramok, vízjelek tervezése síkban és térben Síkból
kiemelkedő forma - ragasztással, ragasztás nélkül Papírmetszetek rétegfelrakása.
Visszafejtés
Dobozszerű, üreges kiképzés
Papírmasé
A különböző vízjelek egymásutánja, mint képírás
Plakát tervezése
Sík plakát készítése különböző rendezvények, termékek reklámozására
(képzőművészeti, zenei, irodalmi, sport, környezetvédelmi, cirkuszi ...)
Domború plakátok készítése papírmaséból
Rétegfelrakással, mobil elemekkel a térbeliség szemléltetése
Hirdetőoszlop tervek, makettek készítése A papír társítása más anyagokkal A
környezeti elemek szimbolikus jelzése
Bélyeg tervezése
Sorozatterv szabadon választott témában
A témát jelző egyedi mappa készítése a tervrajzoknak
Pénz tervezése
A fizetőeszközök specifikumainak (a hagyományos, általános érvényű pénzérmék és
papírpénzek; a speciális fizetőeszközök; a hamisítás lehetőségét gátló jelek,
eljárások) figyelembevételével papírpénz tervezése
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes a papír előállításával, megmunkálásával kapcsolatos
ismeretanyag elsajátítására; a tárgytervezés, tárgyelemzés szempontjainak következetes alkalmazására.
Alakuljon ki a papírkínálta formai, technikai alkalmazási követelményeket
figyelembe vevő tárgyalkotó képessége.
Legyen képes gyakorlati tapasztalatok birtokában variációs sorozatok előállítására
különböző technikákkal.
Tudja az eszközöket, segédanyagokat rendeltetésszerűen, balesetmentesen
használni.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

ELMÉLET
Sokszorosító grafikai eljárások
A fametszet
A linómetszet
A rézkarc
A szitanyomás
A fénymásolás jelentősége
A fénymásolás működésének lényege
A Fénymásolásban használható papírfajták
A fénymásológép előírásszerű működtetése
A kicsinyítés, nagyítás
A másolandó kép, szöveg minőségének megfelelő beállítások A fénymásolás
alkalmazása a művészi kifejezés eszközeként Példák a XX. sz. művészetéből
A papír
A szabványos papírméretek (B sorozat)
A papír szakszerű tárolása
A tárolás környezeti feltételei:
hőmérséklet, páratartalom, mechanikai, kémiai elváltozások megakadályozása,
védőcsomagolás, tűzvédelmi előírások betartása
A tárolás eszközigénye
Nyomdalátogatás
A konzerválás
A konzerválás anyagai. eszközei, műveletei (felületi kezelés, impregnálás)
A restaurálás
A restaurálás célja, feladatai, anyagai, eszközei A felület tisztítása, a foltok
eltávolítása A sérült papír javítása, a hiányok pótlása Restaurátorműhely
megtekintése
Vegyszerek szakszerű tárolása, balesetmentes használata GYAKORLAT
A témának megfelelő eljárások, papírfajták alkalmazása. A papír állagmegóvása,
restaurálása
FELADATOK
Papírnyomó eljárások
Papírmetszet, papírdúc
Pozitív, negatív formák jelentősége Szitanyomás
Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal
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Fénymásolás
Fénymásoló gép használata a képi kifejező eszközök gazdagítása,
módosítása érdekében
"Öszvér" tárgyak montírozása fénymásoló segítségével
Paszpartuzás
A paszpartuzás funkciói: rögzítés, biztonságos tárolás A paszpartuzásra megfelelő
papírfajták kiválasztása A paszpartu sniccer szakszerű használata
Mappa
A nyomatok biztonságos tárolására alkalmas tok tervezése, kivitelezése
Anyagtársítások - különböző fajtájú papírok használata a funkciónak megfelelően
(textil társítása papírral)
Konzerválás
A papír tulajdonságainak, az alkalmazott művészi technikának
megfelelő eljárás kiválasztása
Kísérletezés különböző papírfajtákon
Saját készítésű alkotásokon a felületi kezelés ill. az impregnálás kipróbálása
Restaurálás
Sérült lapok, metszetek javítása, beszakadások "eltüntetése" Hiányok pótlása
lapok és papírmasé tárgy esetében
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és alkalmazza a sokszorosító eljárásokat.
Legyen képes az elkészült alkotások előkészítésére, kiállítására, tárolására; a
megfelelő konzerválási, restaurálási módszer kiválasztására, az anyagok, eszközök biztonságos használatára.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Lapok rögzítése
A rögzítési módok (ragasztás, fűzés, spirálozás), eszközök megismerése Az egyes
módszerek előnyei, hátrányai
Könyvkötés
Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző művészeti korokból A
könyv részei
A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok Látogatás egy
könyvkötő műhelyben
Tipográfia
A könyv nyomdai kiállítása, megtervezése
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Méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés
Naptár
Az időszámítás kezdetei
Természeti megfigyelések, ismétlődések Csillagászat (holdév, napév) Gergelyféle (gregorián) naptár Napórák
GYAKORLAT
Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok megtapasztalása. A
gépek, eszközök balesetmentes használata. Az egyéni érzékenységnek, gondolati tartalmaknak tükröződése művészkönyv formájában
FELADATOK
Napóra
Lapszerű kiképzés nyírással, hajtogatással, a földrajzi helyzet figyelembevételével
Tömbszerű kivitel: rétegek ragasztásával, papírmaséból, anyagtársítással
Naptár
12 lapos naptár tervezése meghatározott személynek
Az egyén érdeklődésének, korának, ízlésvilágának megfelelő formátum,
betűtípus, díszítmény, színvilág megalkotása
A laprögzítési mód (lapozhatóság, a rögzítési módból eredő kényszerű letépés)
megválasztása
A letépett lap hasznosíthatósága (csomagolóanyag, képeslap, könyvjelző,
művészi metszet...)
Könyvkötés
Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása A folyóiratok előkészítése a kötéshez Előzék
és fűzés
Könyvtest készítés
A tábla és gerinclemez kiszabása A könyvtest behelyezése a táblába
Restaurálás
A sérült könyv helyreállítása, újrafűzése A borító javítása, esetleg pótlása
Művészkönyv
Az egyediségre törekvés - a bizarrság kizárása nélkül
Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az igénybevételnek, esztétikai igényeknek legmegfelelőbb
laprögzítési eljárás kiválasztását. Szerezze meg a könyvkötéssel kapcsolatos
alapvető jártasságokat.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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ELMÉLET
Tárgyak tervezése
A kinek, mit, miből, hogyan kérdése
Ergonómia:
antropológiai vizsgálatok,
a szabványok szerepe, konfekcionálás
Anyag-szerkezet-funkció-forma egysége, az esztétikum jelentősége
A XIX. század végi és a XX. századi képző- és iparművészeti mozgalmak alkotásainak elemzése:
expresszionizmus, kubizmus, neoplaszticizmus, konstruktivizmus, futurizmus, Art
Nouveau, Art Deco
Bútortörténet
A szék és egyéb ülő alkalmatosságok szerkezeti, formai változása az ókortól
napjainkig
A térszervezés lehetőségei bútorokkal
Bútor a népművészetben
Viseletek
Az öltözködés történeti áttekintése, különös tekintettel a felsőruházatra, kalapokra, ékszerekre
Viseletek a népművészetben
A XX.sz. divatirányzatai
A minimál lakótér fogalma Szimbólumok
Alaprajz
Arányok és szabványok
Csomagolás
A csomagolás szerepe:
az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény A csomagolás által
felvetődő környezetvédelmi gondok: újrahasznosíthatóság,
lebomló csomagolóanyagok
A csomagolásművészet (Japán, Christo)
Csomagolás fajták:
zacskó és tasak félék - sima, redős, redős-talpas, zsákok,
dobozok - kartondoboz, hullámdoboz
GYAKORLAT
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A szaktörténeti ismeretanyag hasznosítása révén a papír szerkezetéből, tulajdonságaiból fakadó lehetőségeket, korlátokat figyelembe vevő tervező,
kivitelező tevékenység
FELADATOK
Kísérletek
Különböző lapok, kartonok, lemezek szakítószilárdsága, statikai terhelhetősége, ütésállósága
Hajtogatott profilok, ragasztott szerkezetek vizsgálata
Szék tervezése, készítése
Szék tervezése, készítése papírtekercsből, mint zárt formából kiindulva Szék
tervezése, készítése laprétegekből felépítve
Többfunkciójú, lapra szerelhető ülő alkalmatosság tervezése gyerekeknek
Minimális lakótér tervezése, makettezése
Saját igény megfogalmazása
Az adott alapterület beosztási variációinak (szabadon választott alak;
kötött határoló falak és vizesblokk; hasznos alapterület nagyságát
növelő ötletek, lehetőségek) kialakítása
Ruha és kiegészítők tervezése, készítése
Az anyagmegválasztás jelentősége a viselhetőség szempontjából Papírfonatok,
hurkok, csomók; papírszövedékek készítése (síklapokból, sodratokból)
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Papírművészet
A korok és technikák történeti áttekintése
Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése A művek
elemzése érzelmi, esztétikai, technikai szempontból Dekollázs technikák:
égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás
XX.sz.-i művészeti irányzatok:
Új realizmus, Hiperrealizmus, Kinetikus művészet, Hard edge, Objekt, Process art
Szobrászat
A szobor, mint díszítőelem
A körplasztika
Térhatás a plasztikus ábrázolás révén Tömeghatás
Térformálás
A faktúrától a tudatos térformálásig vezető út Az egyes minőségek, kategóriák
határai
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GYAKORLAT
Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok
alkotásában
FELADATOK
Térformálás
Faktúrák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával Hangulatok,
érzelmek kifejezése faktúrákkal Történet elmesélése figurális domborművön
Domborművek létrehozása dekoratív céllal
Szobor készítése
Szobor készítése fém vázrendszerre történő felrakással, gipszforma
kiöntésével, ragasztott rétegek faragásával
Fény-árnyék
Fény-árnyék térkompozíciók létrehozása
Fény-árnyék játékok létrehozása a megvilágítási irány,
intenzitás változtatásával, szendvicsdiák használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló kreatív módon alkalmazza a tanult eljárásokat, ismereteket. Ismerje és
használja a tervezés, tárgyalkotás igényes kivitelű dokumentálását.
16.4 A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰHELYGYAKORLAT
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és
környezetkultúra iránti igényessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló
funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező
készségét, kreativitását, igényességét, a makett- és papírtárgykészítés műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A
tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló makett- és
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papírtárgykészítő műhelygyakorlat során megszerzett manuális készségét,
technikai jártasságát, szakmai tudását.
A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik
össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval és műhelyrajzokkal együtt benyújtott
makett, papírtárgy vagy tárgycsoport. A benyújtott - tanári irányítással tervezett
és kivitelezett - színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott
összeállítási és díszítési technikával készített, papír vagy makettezésre alkalmas
anyag felhasználásával kialakított tárgy vagy tárgycsoport lehet:
- játék vagy szerepjátszást elősegítő tárgy,
- használati tárgy,
- épületmakett vagy tárgymodell,
- mobilszobor.
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 tervezett és elkészített makett
vagy papírtárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra alkalmas, a tanuló
által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával (festett,
nyomtatott, batikolt anyagból, anyagtársítással...) alakított és (a funkciónak
megfelelően kép és szöveg alkalmazásával...) díszített alkotás (képeslap,
boríték...).
3. A vizsga értékelése
A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a tervek és műhelyrajzok igényessége,
- tárgy- és formatervező képesség,
- konstruáló készség, kreativitás,
- díszítményképző készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret,
- a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele,
- a vizsgamunka összhatása.
A MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ 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
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
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A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és
környezetkultúra iránti elkötelezettsége. A tárgytervező feladat tükrözze a
tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a
makett- és papírtárgykészítés anyagairól, sík- és téralakítási módjairól,
felületdíszítési módozatairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló műhelygyakorlat során megszerzett technikai jártasságát,
szakmai tudását, művészi igényességét.
2.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két
részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész makett, papírtárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján (vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi
dokumentáció), szabadon választott díszítési és összeállítási technikával
készített vizsgamunka lehet:
- csomagolóanyag, csomagolási eszköz (tasak, zsák, doboz ...),
- használati tárgy,
- épületmakett, tárgymodell,
- könyv, mappa,
- térkonstrukció,
- relief vagy szobor.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített makett- vagy
papírtárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló
által készített terv alapján tetszőleges technikával (festett, nyomtatott, batikolt
anyagból, agyagtársítással...) alakított és (a funkciónak megfelelően kép és
szöveg alkalmazásával...) díszített alkotás (egyedi mappa, névjegykártya...).
2.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a makett- és papírtárgykészítés anyagai, az anyagok tulajdonságai,
- a papírkészítés folyamata,
- a papírművészet, területei, műfajai,
- a könyv, a betűírás története,
- a papírművészet technológiái, eszközei,
- a tervezés ergonómiai szempontjai,
- az alkotói folyamat fázisai,
- díszítési módok, anyagtársítási lehetőségek,
- a papír tárolásának, konzerválásának, restaurálásának anyagai, eszközei,
műveletei,
- a makett- és papírtárgykészítés egészség- és környezetvédelmi
alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga
értékelésének általános szempontjai:
- a tervek és műhelyrajzok szintje,
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-

a terv egyedisége,
tárgy- és formatervező képesség,
konstruáló képesség,
díszítményképző készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret,
a papír kínálta formai, alkalmazási követelmények figyelembevétele,
a műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
a vizsgamunka összhatása.

3.2. A makett- és papírtárgykészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga
értékelésének általános szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség
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17. TEXTILMŰVES TANSZAK
17.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
17.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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Összesen:

5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4

4
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17.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Ismerkedés a textillel
ELMÉLET
Ismerkedés a textillel, mint anyaggal, annak sokszínűségével, felhasználhatóságának fő területeivel, a textilhez kapcsolódó, a textilt alakító eszközökkel
Anyagismeret:
természetes anyagok - len, kender, pamut, gyapjú, selyem, mesterséges anyagok
- műszálak
Ősi textilmaradványok a művészet története során (p1.: Egyiptom - kopt, Kína selyem) GYAKORLAT
Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással
Textil foltkollázsok készítése, képek létrehozása ragasztással, varrással
Ismerkedés a textil alapanyagaival ELMÉLET
A természetes anyagok felhasználása a termesztéstől, termeléstől a feldolgozásig
(természetrajzi ismeretekhez kapcsolódva) pl.: gyapottermesztés, szedés
A len gerebenezése, tilolása, stb.
Gyapjúfajták, nyírás
Növényi és állati eredetű festékek megismertetése
GYAKORLAT
Festőnövények gyűjtése (bodza, sáfrány, dió, hagyma, stb.)
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Gyapjú és pamutfestés növényi és állati eredetű festékekkel
Képek készítése természetes és mesterséges anyagok felhasználásával
A megfestett fonallal "írott kép" létrehozása (hímzés, öltés)
Ismerkedés a textilnyomatokkal
ELMÉLET
Ismerkedés a népviselet kialakulásával - látogatás a néprajzi múzeumban
Ismerkedés a népművészetben használt, a textilkészítésben alkalmazott eszközökkel, pl.: nyomódúc, indigó, kékfestő
GYAKORLAT
Világos, egyszínű anyagra nyomat készítése (p1.: tárgylenyomatok, terméslenyomat, pálcikák nyomtatása, tenyérlenyomat)
Nyomódúcok készítése krumpliból, radírgumiból, parafadugóból, esetleg fából
Dúc készítése papírhengerből, ráragasztott termésekkel
Terítő készítése nyomtatással
Geometrikus formák tervezése, kivitelezése, színpróbák, árnyalatok
létrehozása
Faktúra és textúra játékok
ELMÉLET
Ismerkedés a textilek szerkezetével: szálszerkezet, anyagtan, anyagismeret (filc,
selyem, vászon, gyapjú vizsgálata)
Tömör, laza, sűrű, lukacsos, szőrös, érdes, sima, bársonyos anyagok felületeinek vizsgálata
GYAKORLAT
Faktúra és textúra készítése, a megismert anyagok lenyomatai, frottázs készítése
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A batik I.
ELMÉLET
A batik szó jelentése
A jávai batik, a néger batik, az ikat története
GYAKORLAT
A batiktechnika megismerése, elsajátítása
Eszközeinek ismerete (viasz, csumi, batikpipa, spárga, selyem, vászon) Kötözött
batik készítése (trikó, ruhaanyagok, dekorációs anyagok)
A batik II.
ELMÉLET
A batik hazai rokonsága
Tojásfestés, viaszolás textilre
A viaszolás készítésének tanulmányozása
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GYAKORLAT
Batikolás selyemre, vászonra, viasszal
Színkihagyás, több szín alkalmazása
Batikolással kendő, sál, terítő festése
A színtartósság növelése, mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása
Textilfestés
ELMÉLET
Az új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) technikáinak
megjelenési lehetőségei a textilen
GYAKORLAT
Textilfestés ecsettel különböző anyagokra (vászon, selyem) Textilfilc
használatával mini textilek készítése
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az év során tanult batikolási
lehetőségeket, a textilfestést és a textilfilc használatát. Rendelkezzen az életkorának megfelelő színtani ismeretekkel.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A szövés alapismeretei
ELMÉLET
A szövést segítő eszközök megismerése (motolla, vetőfa, szádfa...) GYAKORLAT
Felvetés, csíkok, színváltások alkalmazása kisméretben Karkötők, könyvjelző,
tarisznya, hajpánt, öv készítése szádfán
Textilbáb készítése I.
i
ELMÉLET
Bábok a művészetben
Kínai bábok
Schéner Mihály, Anna Margit bábfigurái

;

GYAKORLAT
i
Ujjbábok készítése
Az ujj, mint modell - körbefogása anyaggal
Állat, ember, vagy meselény ujjbábbal való megjelenítése
Textilbáb készítése II.
ELMÉLET
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Bábszínház, színház, színháztörténet GYAKORLAT
Egyéni karaktert hangsúlyozó bábfigurák kialakítása az osztálytársak felöltöztetésével
Textilbáb készítése III.
ELMÉLET
Egy választott kor stílusának megismerése
A kor divattörténete, ismert ábrázolások felhasználásával
GYAKORLAT
A megismert stílusjegyek alapján báb készítése
Anyagok kiválasztása a divattörténet alapján, esetleg festés, varrás
Botra erősített és mozgatható marionettbáb, vagy ember nagyságú textilbáb
készítése
Textilbáb készítése IV.
ELMÉLET
Panoptikumok, p1. a Budai Vár alatt Kultúrtörténet, divattörténet, lakáskultúra
GYAKORLAT
Bábfigura tetőtől talpig való felöltöztetése korhű öltözékbe szőtt anyagok
felhasználásával
A bábfigura berendezett térbe helyezése (pl.: babaház)
Az adott tér hangulatához illő textilek tervezése, anyagok kiválasztása
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető varrási, applikálási és szövési ismeretekkel.
Tudja a textilbábkészítés alapismereteit. Alkalmazza a varrási és szövési
ismereteit a textilbáb készítése során.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Nemezelés, nemezkészítés I.
ELMÉLET
A gyapjú tulajdonsága, alakíthatósága Népművészeti motívumkincsek gyűjtése
GYAKORLAT
A gyapjú festése
Használati tárgyak tervezése, ezek átírása nemezre Kis nemeztárgyak (p1.
tarisznya, pénztárca) készítése
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Nemezelés, nemezkészítés II.
ELMÉLET
Honfoglaláskori sátrak, jurták megismerése
Múzeumlátogatás
GYAKORLAT
Egyszerű, kisméretű nemezlabda készítése (gyúrás, tömörítés) Nagyméretű
nemezplasztikák készítése, összeépítése fémmel, fával, fémszállal
Nemezelés, nemezkészítés III.
ELMÉLET
A mai nemezművészet megismerése
GYAKORLAT
Közös alkotás létrehozása az eddig ismert eljárásokkal (nemezelés, kollázs,
hímzés, varrás, festés, applikálás, különböző anyagok felhasználása)
Szövés és nemezkészítés
ELMÉLET
A hazai textilművészek munkáinak tanulmányozása
GYAKORLAT
Nemezelt és szőtt anyagokból kiegészítők összeépítése (tarisznya, öv)
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a gyapjú tulajdonságait, a nemezkészítés eljárásait, a szövés
alapjait.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra

Térplasztika - a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása
I.
ELMÉLET
A plasztika fogalma, plasztikus alkotások a művészetben Háromdimenziós
műalkotások, körbejárhatóság
GYAKORLAT
Az elmúlt évek során tanult anyagok, technikák tetszőleges felhasználásával kis
textilplasztika tervezése, kivitelezése
Térplasztika - a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása
II.
ELMÉLET
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Síkból kiemelkedő plasztika, a dombormű fogalma Dombormű a művészetben
(p1.: Egyiptom - relief)
GYAKORLAT
Az eddig ismert eljárások alapján dombormű létrehozása textilből

Térplasztika-a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása
III.
ELMÉLET
Textilplasztikák, térformák felkutatása a XX. századi képző- és iparművészetben
Egy-két alkotó textilplasztikáinak tanulmányozása
GYAKORLAT
Térbe helyezett plasztika tervezése és kivitelezése kötelek, fonott zsinórok,
kender, spárga felhasználásával, a tér figyelembevételével
Térplasztika-a szobrászat, festészet, iparművészet elemeinek variálása
IV. ELMÉLET
Talált tárgyak felhasználása a XX. századi művészetben, lásd ready-made Textil
és a talált tárgyak, anyagok kölcsönhatása
GYAKORLAT
Talált tárgyak beépítése a textilplasztikába Minimumkövetelmény
A tanuló értse a tér-forma összefüggéseit. Rendelkezzen alapvető plasztikai
ismeretekkel és téralakítási képességekkel.
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Szövés - alapismeretek, technikák I.
ELMÉLET
Szálas anyagok
A szövés eredete
A szövés történeti áttekintése
GYAKORLAT
Felvetés elkészítése
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

A szövőszék megismerése a gyakorlatban
Alapszövések. 20x20-as szövésminták tervezése, készítése
Szövés - alapismeretek, technikák II. ELMÉLET
Az Iparművészeti Múzeum textilgyűjteményének megtekintése Tervezés másolási feladat múzeumi gyűjtés alapján
GYAKORLAT
Szőnyegszövési technikák, csíkritmusok, egyszerű minták elkészítése
Szövés - alapismeretek, technikák III. ELMÉLET
Népi szövőműhely felkutatása, tanulmányi kirándulás
Még működésben lévő szövőszék megtekintés fekvő és álló szövőszék közötti
különbség megismerése
GYAKORLAT
Szövés szövőkereten, szabadon választott technikával Szövés - alapismeretek,
technikák IV.
ELMÉLET
Az erdélyi festékes szőnyegek fajtái Az erdélyi szőnyegek motívumkincse
GYAKORLAT
Motívumkincs gyűjtése
A motívumok felhasználása a szövés során A szélek és a méret tartása
Valamely keleti szőnyeg egy kis részletének lemásolása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az alapvető szövési technikákat (torontáli, szumák, ógobelin és
erdélyi festékes).
Tudja a szőnyeg kezelésével kapcsolatos alapvető ismereteket.
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gobelinszövés I.
ELMÉLET
A gobelinszövés története az ókortól napjainkig
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A gobelinszövés történeti áttekintése, sajátos megnyilvánulásai a művészettörténeti ismeretek tükrében
GYAKORLAT
Gyapjúfestés
Saját terv elkészítése álló szövőszéken
Gobelinszövés II.
ELMÉLET Mai textilművészeti törekvések
GYAKORLAT
Kisméretű (p1. 40x50 cm-es) gobelin elkészítése az ismert és korábban alkalmazott anyagok felhasználásával, beleszövésével
Szövés - alapismeretek, technikák
ELMÉLET Keleti csomózott szőnyegek fajtái
A csomózás technikájának ismertetése A keleti szőnyegek motívumkincse
GYAKORLAT
Csomózott szőnyeg készítése
Valamely keleti szőnyeg egy kis részletének lemásolása
Minimumkövetelmény
A tanuló sajátítsa el a gyapjúfestési ismereteket. Ismerje és alkalmazza a go
belinszövés és csomózás technikáját
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Divat, ruhák, kiegészítők I.
ELMÉLET
Divattörténet, mi a divat?
Egy kiemelt kor öltözködési kultúrájának megbeszélése Könyvtári, múzeumi
gyűjtés
GYAKORLAT
Egyszerűen kivitelezhető ruha tervezése papíron
Anyag és színek megválasztása, megvarrása - felhasználható minden tanult
technika (varrás, szövés, hímzés, batikolás, rátét, stb.)
Divat, ruhák, kiegészítők II.
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ELMÉLET
Divat egy adott korban (pl.: barokk) - festmények, zene tanulmányozása
GYAKORLAT
Elegáns báli ruha tervezése, fantáziadús anyaghasználattal (festés, hímzés, stb.)
és gazdag díszítéssel
Divat, ruhák, kiegészítők III.
ELMÉLET
Divat a ruhán kívül - a kiegészítők divattörténete (pl.: kalap, táska, öv)
GYAKORLAT
Kiegészítő kivitelezése saját használatra az eddig megismert technikákkal és
anyagokkal
Divat, ruhák, kiegészítők IV.
ELMÉLET
A viselkedéskultúra és illemtan kapcsolata a divattal
GYAKORLAT
Az év folyamán elkészített, jól sikerült modellek bemutatása házi divatbemutatón
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető divattörténeti ismeretekkel. Értse a ruha és a
kiegészítők kapcsolatát. Sajátítsa el a szabászat és varrás alapismereteit.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Lakáskultúra I.
ELMÉLET
A lakás kultúrtörténete
GYAKORLAT
Rajzok készítése a lakás részeiről, nyílászárókról, bútorokról Valamely részlet
kidolgozása makettban
Kivitelezés, berendezés, "textillel felöltöztetés"
Lakáskultúra II.
ELMÉLET
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Népművészeti gyűjtés
Babaházak, gyermekjátékok
GYAKORLAT
Babaházak harmonikus berendezése, játékbabák felöltöztetése és enteriőrbe
helyezése
Lakáskultúra III.
ELMÉLET
A témához kapcsolódó folyóiratok tanulmányozása (p1.: Átrium, Otthon,
Lakáskultúra)
GYAKORLAT
Szabadkézi rajzok, színtervek, színvázlatok készítése
A lakásban különféle funkciókat betöltő textilek tervezése (pl.: függöny,
ágyterítő, abrosz, párna, szőnyeg)
A kész munka elemzése, megvitatása, kiállítása az iskolában
Minimumkövetelmény
A tanuló rendelkezzen alapvető lakás-kultúrtörténeti ismeretekkel. Értse az
anyag-forma-funkció összefüggéseit. Legyen képes funkcionális textilek
tervezésére.
17.4. A TEXTILMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Textilműves műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, környezetalakító készségét, a textilművesség természetes
alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
textilművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.
A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves
tárgy vagy tárgycsoport.
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A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján szabadon választott műveletekkel (szövéssel,
nemezeléssel...) létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció
szerinti alakításával (szabás, varrás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés,
batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsszerű
anyagtársítás...) létrehozott vizsgamunka lehet:
- használati tárgy,
= textilbáb,
= öltözetdarab, öltözetkiegészítő,
= lakástextil...,
- textilplasztika.
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 tervezett és elkészített
textilműves tárgy.
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott használati funkcióra
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon
választott textilműves technikával létrehozott alkotás. A textilműves tárgy
többek között lehet asszociációra, motívumképzésre alkalmas formák
átírásával, különféle eljárással díszített öltözködési vagy lakástextil.
3. A vizsga értékelése
A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
- tárgytervező képesség,
- formaalakító és díszítményképző készség,
- kifejező készség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
- textiles alapismeret (alapanyag- és anyagalakítási ismeret, jártasság),
- műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
- a vizsgamunka összhatása.
A TEXTILMŰVES 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
Textilműves műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 40 perc
- tárgyalkotás 200 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Textilműves műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
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feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji
sajátosságairól, tárgyköreiről, a hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és
öltözködéskultúra esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A
tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló textilművességben
megszerzett jártasságát, mesterségbeli tudását, művészi igényességét.
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész textilműves tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott - a tanári irányítással tervezett és kivitelezett színes rajzi,
tervezési munka alapján szabadon választott műveletekkel - szövéssel
(torontáli, szumák, ógobelin, erdélyi festékes), nemezeléssel - létrehozott
tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával
(szabás, varrás...), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés,
nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsolt anyagtársítás...), illetve a
felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott vizsgamunka lehet:
- használati tárgy,
= textilbáb,
= öltözetdarab, öltözetkiegészítő (kalap, táska, öv...),
= lakástextil...,
- textilplasztika.
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített
textilműves tárgy.
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati
funkcióra alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon
választott textilműves technikával létrehozott alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott
használati tárgy.
2.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a textilművesség természetes alapanyagai,
- a textilművesség vegyszerei,
- textilt létrehozó eszközök, technikák,
- a textil fajtái, a textilfajták szerkezete,
- textilműves díszítési módok,
- a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen, a textilművesség
ágai,
- szőttesek, szőnyegek,
- a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei,
- népi textíliák,
- textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben,
- divattörténet,
- textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő,
modellező készség,
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-

tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége,
a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása,
a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása,
az alkalmazás szintje,
a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma.

3.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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18. ZOMÁNCMŰVES TANSZAK
18.1 A képző- és iparművészeti 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 képző- és
iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és
készítse fel a tanult művészi kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek
felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások
befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat,
szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.
18.2. Óraterv
A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
Vizuális alapismeretek
Rajz-festés-mintázás
Műhelyelőkészítő
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Műhelygyakorlat
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban
átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie.
Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat.
- Média: fotó-video.
- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia,
kézművesség, makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő.
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A
műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével
ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú
tevékenységeket. A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi
lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és
képességeinek megfelelően választhat.
A képzőművészet és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok
óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve
azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.
Szabadon választható tantárgyak:
- Művészettörténet
- Népművészet
- A tanszak bármely tantárgya
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok
bármelyike választható.

Évfolyamok
Tantárgy
Előképző
1
2

1

2

Alapfok
3
4

Rajz-festésmintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhelyelőkészít
ő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

Vizuális
alapismeretek

2
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5

Továbbképző
7
8
9
10

2

4
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18.3. Évenkénti tananyag és követelmény
VIZUÁLIS ALAPISMERETEK
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS
Évenkénti tananyaga és követelménye megegyezik a grafika tanszak ugyanezen
elnevezésű tantárgyával.
Tananyag és követelmény
ALAPFOK
Az alapfok első két évfolyamán fél-fél éves váltásban az intézmény személyitárgyi felszereltségétől függően más-más műhelygyakorlat megismerésére
kerül sor, melynek célja a tanuló műhelyválasztásának elősegítése.
A tűzzománcozó műhelygyakorlattal való megismertetést a gyermek életkori
fejlettségéhez igazítva az utolsó félévre javasoljuk.
Ez a féléves, heti két órás gyakorlat engedjen betekintést a zománcozás
legalapvetőbb műhelytitkaiba, nyújtson lehetőséget a tűzzománctechnika legalapvetőbb anyagainak, műfaji sajátosságainak, a zománcozás
alapműveleteinek megismerésére.
Tegye lehetővé a zománcozás szépségeinek és nehézségeinek megismerését, a
helyes műhelyválasztást.
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Ismerkedés a zománc alkalmazási formáival
Zománcozott használati és dísztárgyak bemutatásán keresztül bepillantás a
zománcfelhasználás lehetőségeibe
Zománcalkotások bemutatásán keresztül ismerkedés a zománcművészet műfaji
sajátosságaival, ágaival
Bepillantás a zománcműhely munkájába
A zománcműhely alapberendezéseinek, a zománcozás legalapvetőbb
műveleteinek megismerése
A fémek és zománcok előkészítésének, a recipiens alapozásának, az alapozott
lemezek díszítésének, a zománc égetésének bemutatása
A zománcdíszítés megtapasztalása
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Festési, faktúraképzési gyakorlatokra építve alapozott acéllemezkék
díszítése zománciszappal
Csurgatással, összefolyatással játékos felületek képzése
Temperafestési tapasztalatokra építve alapozott acéllemezkék zománciszap
festéssel való díszítése
;
A zománcfelvitel megtapasztalása
Papírkivágási gyakorlatokra építve a sablonnal kitakart alapozott acéllemez
zománcpúderrel való díszítése
Viaszvisszakaparási gyakorlatra építve a fedőzománccal bevont acéllemezkék
visszakaparással való díszítése
Mozaikképzési gyakorlatokra építve a fedőzománccal bevont acéllemezkék
üvegdarabkákkal való díszítése
Az alapozás megtapasztalása
Gyárilag előkészített (kivágott) rézlapocskák, betétek zománcozásra való
előkészítése
A zsírtalanított lapok alapzománccal való bevonása
Az alapozott lemezkék üveggyöngyökkel való díszítése
3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnikai ismeretek:
 a zománc fogalma
a zománc, mint: nyersanyag, bevonat, díszanyag az ipari és iparművészeti
zománc,
 a tűzzománc alkotói: a zománcozható fémek (acél) és a zománcok (zománciszap),
 a tűzzománckészítés technikai feltételei: a zománcműhely berendezései,
szerszámai; az égetés, a fémmegmunkálás, a zománcfelhordás, díszítés eszközei,
 a tűzzománcozás folyamata: a legegyszerűbb zománcfelhordási, bevonási
műveletek (leöntés, felkenés, rácsurgatás),
 a legegyszerűbb zománcdíszítési technikák (összefolyatás, borzolás, cuppantás, nyomhagyás),
 a szárítás, égetés műveletei,
 a zománcozás alapvető munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi szabályai,
 a zománckészítés hibalehetőségeinek számbavétele (alapozásnál, festékfelkenésnél, égetésnél),
 a zománcjavítás módjainak megismerése (valódi és áljavítások)
A tűzzománc technika műfaji követelményei: dekorativitásra, síkra, feszítettségre
való törekvés
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A képi megjelenítés ismeretei:
 élmény és információszerzés a képi világ tanulmányozásával, a közvetlen
környezet értelmezésével, művészeti példák elemzésével, a képi világ, a vizuális
nyelv alapelemeinek megismerésével,
 a szín szerepe a képalkotásban: színtani ismeretek, a színek
rendszerezése, a
színek hatása (érzelmi és hőhatás, optikai és térhatás) és kölcsönhatása, figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe,
 a zománcszínek tulajdonságai,
•
a struktúra, faktúra és textúra szerepe a képalkotásban
A kifejezés, alkotás eszközrendszere:
a lényegkiemelés, figyelemvezetés (elhagyás, leegyszerűsítés, sűrítés, elvonatkoztatás, absztrahálás) eljárásainak,
a tervszerű, igényes munkavégzésre.

3. TANANYAG
Azonos méretű zománclapok sorolásával, rendezésével (alap, kevert, kiegészítő
és rokonszínekre, színátmenetekre, színharmóniákra, díszharmóniákra épülő)
kompozíciók összeállítása
Rusztikus felületek kialakítása
Különböző zománcbevonási műveletekkel (csurgatás, cuppantás) más-más felületi
minőség, fény-árnyékhatás modulálása
Üvegdarabkák, üveggranulátumok, üveggolyócskák beépítésével, beolvasztásával
új felületi hatások teremtése
Zománctextúra képzése
Természeti és mesterséges formák nyomataival a textúra zománcban való
rögzítése
Textúrális hatások felhasználása a zománcalkotásokban
Erősen rusztikus hatású mesterséges formákkal, anyagokkal (kötél, függönydarab...) azok összeépítésével, nyomhagyással zománckompozíciók
készítése
A természet formáinak (levél, kéreg, tenyér...) nyomataival, a belső törvények
alakította szerves elrendezésű felület rajzolatának kiemelésével organikus
képalkotás
A texturális felület elrendezésében levő szabályosság megfigyelésével,
leegyszerűsítéssel, sűrítéssel mértani minták alkotása A minták elforgatásával
azonos elemekből épülő díszlemezkék tervezése
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 A rendezetlenség struktúráiban megbújó szabályosság feltárásával (kiemeléssel, a színek figyelemfelhívó szerepével) az összefüggések láthatóvá tétele. A
lapok tükrös elrendezésével díszítőzománc tervezése csoportmunkában
 az elemek elrendezésének (felületrendezés; ritmus és egyensúlyteremtés;
szimmetrikus, aszimmetrikus, középpontos és átlós komponálás),
 az alkotás technikáinak (nyomhagyás, frottázs, leöntés, felkenés, lefolyatás,
csurgatás, cuppantás, borzolás, bolygatás) megismerése
GYAKORLAT
A környezeti formák színének, felületi minőségének megfigyelésével, színkeverési, textúra és faktúraképzési előtanulmányok segítségével, a kifejezés, átírás eszköztárának megismerésével alapozott acéllemezre:
 zománciszap felkenéssel, felfújással homogén,
 csurgatással, cuppantással, nyomhagyással bolygatott felületű autonizmusra
épülő játékos szín, textúra és faktúraképzési gyakorlatok készítésével a tanulók
anyagismeretének, eszközhasználó, tervező, alkotó képességének fejlesztése

FELADATOK
Homogén felületek kialakítása
Zománciszap felkenéssel, felfúvással próbalapok, színminták készítése gyárilag
alapozott acéllemezre
A fényes, matt, áttetsző és fedőzománcok megismerése
A zománcfelvitel, szárítás, égetés megtapasztalása
A technológiai fegyelem és sorrend betartása
A higiéniai követelmények megismerése
Homogén felületekkel komponálás.
Figurális rajzolatokkal texturális hatású képlemezek alkotása a zománcok
egymásra rétegződésével, visszakaparással
Zománcfaktúra képzés
A természet formáin külső erő okozta (szél, talajerózió, gépek ...) felületi
változások, faktúrahatások modulálása, felületalakítással (bolygatás, összefolyatás, borzolás)

A fakturális hatások felhasználása a zománcalkotásokban
Homogén és bolygatott felületek, különböző textúrák és faktúrák egymásba
ötvözésével, kontrasztokra épülő zománcdíszburkolat képzése
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Mozgással egybekötött gesztusokkal, csurgatással, leöntéssel érzelmi és lelkiállapotot kifejező képlemezek alkotása A színek érzelmi és hőhatásának
felhasználása a kompozícióban
Minimumkövetelmény
A legegyszerűbb felületdíszítési és zománcbevonási technikák ismerete és
alkalmazási képessége.
4. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnikai ismeretek
A zománcozás anyagai, technikái:
 a zománcpúder vagy zománcpor tulajdonságai,
 a zománcfelszitálás művelete,
 a sablonnal való zománcdíszítés és a visszakaparásos zománctechnika megismerése,
 a zománctapadást elősegítő kötőanyagok
Képi megjelenítés ismeretei
A pont, vonal, folt és szín szerepe a képalkotásban:
 a pont, vonal, folt és szín fogalma, fajtái, szerepe,
 a pont, vonal, folt és színképzés lehetőségei,
 a pont, vonal, folt és szín, mint: jelrendszer, szimbolika, díszítőelem,
 a pont, vonal, folt és szín formaképző, képalkotó szerepe,
 a vonal, folt és szín érzelmi és térhatása
A kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
 őskor - vonaldíszes kerámiák; karcolt, vésett, festett sziklarajzok,
 ókor - egyiptomi síkjellegű tér- és formaábrázolás; etruszk vésett, festett fal
képek; görög geometrikus vázák; krétai stilizált növény- és állatábrázolás;
római ornamentális díszítmények,
 középkor - groteszkek, mérművek, fa- és rézmetszetek,
 újkor - neoprimitív, szimbolista, kalligrafikus és nonfiguratív irányzatok
Az alkotás technikái:
 visszaszedés - ráfestés,
 kitakarás - lefedés,
 ráégetés - átégetés
A zománc sgraffito rokonsága az egyedi- és sokszorosító grafikával
GYAKORLAT
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Alapozott acéllemezre zománciszap felfújásával, zománcpor felszitálásával
fedőzománc felvitele. A fedőzománc díszítése
A vizuális nyelv, az ábrázolás elemeinek, a kifejezés eszköztárának
alkalmazásával, visszakaparással, ráfestéssel, kitakarással, lefedéssel díszítő
zománcbetétek, faliképek, térkonstrukciók készítésével a legalapvetőbb
zománcozási ismeretek, eszközhasználó készségek, tervező-alkotó képességek
kialakítása
FELADATOK
A pont, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Sűrűsödő, ritkuló pontokkal a mozgás, nyugalom és feszültség érzékeltetése
Egyszerű nyomhagyó eszközökkel vagy ujjbeggyel színpöttyökből álló pointilista
jellegű alkotás készítése (p1.: önarckép) A kiegészítő színek optikai
keverésével dekoratív színhangulat kialakítása Színritmika, színegyensúlyteremtéssel az azonos méretű alkotások tablóvá rendezése
A vonal, mint vizuális elem, kifejezőeszköz
Vízszintes, függőleges vagy ferde egyenesek sorolásával játékos, dekoratív
díszítmények, zománcbetétek kialakítása
Sűrűsödő és ritkuló, erősödő és halkuló, szögletes és lágyan ívelő, folyamatos és
tördelt, vastag és vékony vonalakkal alkotott díszítő lemezkék készítése
Vonalképzetet adó természeti formák (ág, inda), struktúrák, rajzolatok (szénaboglya, jégvirág) ihlette vonalkompozíciók, vonalstruktúrák kialakítása
visszakaparással
A vonal, mint jel
Kalligrafikus képírással saját piktogram kialakítása
A kialakított jel alkalmazása (kitűző, mappa, táskadísz...)
A vonal formaképző, képalkotó szerepe
Leporellószerű, több lapból álló zománcgrafika tervezése önálló munkával A
személyes élmények, az egyéni képnyelv megjelenítése
Az egyes képelemek összehangolása, a vonalminőség megválasztása, az átégetés megtapasztalása
A folt, mint díszítőelem
Felületkitöltés, képalkotás csak folttal
A környezetben található szabályos és szabálytalan természeti és mesterséges
formákkal (növény, kör vagy négyzet lap ...), mint foltokkal felületrendezés,
képalkotás, forma- és színegyensúly teremtés
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Rászitálásos technikával felületburkoló lapok kialakítása
A folt, mint a forma jele
Lényegkiemeléssel, sűrítéssel, átírással forma és színredukcióval a forma
folttá egyszerűsítése A kialakított formával sablonképzés, emblémaalkotás
Tükörszimmetriás elrendezésű falidísz, síkkompozíció képzése növekvő,
összeépíthető formákkal
A szín térhatása
A színek mélységi és téri illúzióinak megtapasztalása azonos motívumok más-más
színviszonyba helyezésével A tűzzománc festék specialitása, a tervezés, felfestés
és a kiégetett kész munka közötti lehetséges - még megengedhető különbségek
megtapasztalása
A vonal, folt és szín figyelemfelhívó szerepe
Meghatározott célú vizuális közlés kifejezése vonal, folt és színátírással. Cégérek,
megállítótáblák készítése
A vonal, folt és szín, mint kifejezőeszköz
A folttal való lényegmegragadás, egyszerűsítés, stilizálás A vonallal való
rajzosság, részletgazdagítás
A színnel való összefogás, kiemelés alkalmazásával fejlesztéses, vegyes
technikájú, többégetéses muráliák, mértani testekre applikált térkompozíciók
készítése egyéni illetve csoportmunkában
Minimumkövetelmény
Az alapvető eszközhasználó és zománcdíszítő ismeretek, jártasságok megléte.
5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A képi megjelenítés eszközrendszere
A természeti formák szerepe az élmény és információszerzésben, a képi megjelenítésben
 A formaelemzések módszere: célirányos megfigyelés,
 megértést, megjelenítést segítő eljárások (pozitív-negatív forma; formakövető
vonal; metszetek - belső szerkezetek; nézeti képek - tömeg; térréteg - térmélység; folyamatábra - fázisrajz) alkalmazása a mozgás, változás kifejezésében
Átírási, képalkotási ismeretek:
 a tanulmányozásra választott természeti formák formájának, plaszticitásának, színének, textúrájának, struktúrájának, mozgásának, működésének,
térbeliségének elemzésével a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése,
 a megjelenítésre alkalmas jegyek átírása a zománctechnika műfaji követelKörtánc AMI
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ményeinek megfelelően,
 redukálás folttal, színnel, formával,
 kiemelés, figyelemvezetés: ponttal, vonallal; folttal, formával; aránnyal, tagolással; színnel; metszetekkel, nézeti képekkel; ritmussal; folyamatábrával,
y
4 fázisrajzzal; elhelyezéssel, mérettel; nézőponttal
A




kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
ókor: Egyiptom, Kréta dekoratív falfestményei; Görög és krétai vázák,
középkor: térábrázolás,
újkor: kubista és futurista alkotások

Zománctechnikai ismeretek
Az alapozott acéllemez zománcdíszítési lehetőségei:
 sablonnal való díszítés,
 glicerines eljárás,
zománc sgraffito
GYAKORLAT
A közvetlen környezetünkben található sík és testes, tagolt és tagolatlan, szabályos vagy szabálytalan természetes és mesterséges formák elemzéséből kiinduló, a zománctechnika műfaji határait, követelményeit figyelembe vevő, a feladat, a kifejezési szándék céljainak megfelelő átírásokkal zománctervek készítése
Gyárilag alapozott acéllemezre, zománciszap, zománcpor felhasználásával sablon,
sgraffito, glicerines és vegyes zománctechnikával képlemezek, zománcbetétek
készítése
FELADATOK
A forma foltja
Tagolt és tagolatlan formák befoglaló formájából képzett síkokkal, foltokkal,
motívumokkal játékos felületképzés
A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása
A pozitív-negatív formákból képzett sablonokkal más-más viszonyhelyzetek,
formakapcsolatok kialakítása
A különböző variációkkal játékos térkonstrukciók összeállítása
A forma tömege
A plaszticitás érzékeltetésének képnyelvi lehetőségei
A testesség jelzése formakövető vonalakkal Zománccsempe készítése
visszakaparásos technikával
A forma testességének kifejezése a nézeti képekkel
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A forma elfordulásainak, a nézeti képeknek dekoratív átfogalmazásával, azok
egyesítésével, az áthatások kiemelésével dekoratív átírások megfogalmazása
A forma színe
A forma jellemző színfoltjainak képszerű elrendezéseivel különböző színharmóniát, színhangulatot kifejező zománctervek készítése A forma külső
felületének és fonákjának színvilágával, telt és tört színek,
színátmenetek, színellentétek alkalmazásával más-más színhangulatok, érzelmi hatások teremtése A forma felülete
Játékos zománclapok tervezése, a term észeti form ák felületi
textúrájának át
fogalmazásával a kifejezési célt szolgáló eszköz és zománctechnika megválasztásával
A forma felépítése
A szerkezetet szemléltető rajzok, metszetek felhasználása a struktúra
kifejezésében
A forma összeépítettségét, vázrendszerét szemléltető magyarázó rajzok,
szemléltető zománctáblák készítése
A belső felépítést megvilágító hossz-, kereszt- és rétegmetszetekben megjelenő
képi elemek variálása a kifejezési cél szerint
A forma mozgása
Különböző síkra redukált statikus formákkal a változás - működés - időbeliség
érzetének keltése
A mozgás érzékeltetése ritmikusan ismétlődő formákkal
A működés magyarázata fázisokra bontott folyamatábrákkal
A forma átváltozásainak folyamatát jelző mozgásfázisok egyidejű megjelenítésével futurista jellegű dinamikát, lendületet kifejező zománcalkotások
készítése sablonokkal, visszakaparással
A forma helye a térben
A térmélység, a különböző téri rétegek más-más eszközökkel való megjelenítése
A
térbeliség
kifejezése
egymásmellettiséggel,
a
formák
megsokszorozásával A térbeliség kifejezése síkbaterítéssel A környezet
érzékeltetése jelzésszerű háttérelemekkel
A különböző korok térábrázolási konvencióinak felhasználásával egyéni
hangvételű, kifejezési szándékú zománctervek készítése
Formaasszociációk
Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom kifejezése
szabadon választott színvilággal, a gondolatközlést legjobban erősítő technikával
Minimumkövetelmény
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Alapvető átíró, képalkotó ismeretek megléte.
A tanult zománcdíszítési technikák alkalmazási képessége.
6. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A zománctechnikai ismeretek
Az acéllemez zománcozási ismeretei:
 a lemez kémiai és fizikai tulajdonságai,
 a recipiens előkészítése (a méretre, formára vágás eszközei, műveletei; a kiizzítás, lágyítás; az egyengetés, felület-feldurvítás szerepe; a zsírtalanítás
anyagai, műveletei),
 az alapozás szerepe,
 az alapzománc tulajdonságai, fajtái,
 a felhordás módja, eszközei
A képi megjelenítés eszközrendszere A kifejezés, gondolatközlés módszere:
 a látvány, a gondolat lényegének kiemelése,
 a tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák megfogalmazása,
 a képi megjelenítés, értelmezés műveleteinek elvégzése,
 komponálás: alá és mellérendeléssel; időrenddel, sorrendiséggel; nézőpont
szabad megválasztásával; képkivágással; színtranszponálással

GYAKORLAT
A gyermekek képi kifejezésében gyakran szereplő formák gazdagításával, a
személyes élmények, fantáziavilág kivetítésével, a tűzzománc műfaj követelményeihez igazodó átírási, képalkotási, kompozíciós eljárásokkal a megismert
zománctechnikai műveletekkel, a megszokott képi elemek változatosabb megfogalmazásával, szerepeltetésével sokszínűbb gondolatközlés, képi kifejezés
megvalósítása
FELADATOK
Lepkék, szitakötők
A jelentéktelen kis bogarak, színes lepkék megfigyeléséből kiinduló átírások
A természet apró kis lényeinek formájával, különböző zománcdíszítési
eljárásokkal, kitűzőnek alkalmas kis lepkék, szitakötők készítése
A forma játékos átírásával mesepillangók tervezése
A szín és szimmetria visszaadása papírkivágásos sablonokkal képzett foltokkal
A foltok továbbgazdagítása a szárnyak erezete, rajzolata inspirálta
zománcgrafikával A repülés könnyedségének kifejezése, a szállás, lebegés
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fázisainak jelzésével, ritmikájával
Virágok, fák
A növényvilág értelmezése, átfogalmazása különböző kifejezési
szándék szerint
A virágok és fák formájának megfigyelésével, leegyszerűsítéssel,
természetvédelmi zománctérképek készítése
A tanulmányozott virágokban rejlő formai szépségek, apró rajzi
részletek kiemelésével érzelmi állapotok kifejezése
A növekedés, fejlődés, elpusztulás érzékeltetése a virág vagy fa
stilizált állapotváltozásaival
Dekoratív díszítmények képzése a megkülönböztető jegyek,
karakterelemek kiemelésével
Egyszerű kis formák (gyomnövények) kiemelésével, felnagyításával
mesefák, mesefal tervezése
A népművészetben megjelenő növényi motívumok felhasználásával zománcozott
táblaképek, kazetták alkotása
A forma szimbolikus jelentéstartalmának kiemelésével jelet, életfát ábrázoló
képlemezek alkotása
Halak
A vízi világ értelmezése, átfogalmazása a különböző kifejezési szándék sze rint
Az áramvonalas törzsformák és az uszonyok gazdag variációinak felhasználásával,
formai, színbeli, grafikai átfogalmazással, a dekoratív részletek kiemelésével
mesehalacskák alkotása
Az elkészült halacskák térbehelyezésével meseakvárium kialakítása A nyugalom
érzetének keltése színharmóniákra, finom formavariációkra épített csendéletszerű
megfogalmazással
Madarak
A különböző háziszárnyasok, erdei, mezei és vízi madarak megfigyelési, képi
megjelenítési tapasztalataival más-más díszítési és kifejezési szándék szerinti
zománcalkotások tervezése, készítése
A madarak testfelépítésének, vázrendszerének, a csőr, láb, szárny karakterjegyeinek tanulmányozásával, azok átfogalmazásával gondolati tartalmak
(védelem, kötődés) kifejezése
A szakrális és népi tárgyak változatos szín- és formavilágú madaras díszítményei,
madár jelei (pelikán, páva...) mintájára motívum, motívumrendszerképzés
A honfoglaláskori hajfonatdíszek madármotívumainak felhasználásával doboztetők
tervezése
Négylábúak
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A kedvenc háziállat megfigyelése, az állatkerti tapasztalatok tanulságai, valamint
a vizuális emlékezet alapján formai egyszerűsítésekkel, a karakterjegyek
kiemelésével egyéni hangú zománcalkotások készítése. A kedvenc házőrzővel
figyelmeztető kaputábla készítése.
Állatokról szóló versek, mesék képi megjelenítése illusztrációs sorozatokkal
Ember
Az emberi forma kifejező szerepe a gondolatok, cselekvések, képi megjelenítésében
A forma felépítésének, szerkezetének, megkülönböztető jegyeinek kiemelésével,
a mozgások leegyszerűsítésével különböző történések, események áb rázolása
Részekből összeállított formákból wayang-szerű bábok képzésével
megjelenítésre, kifejezésre alkalmas karakterek tervezése, alkotása
Vonallal, folttal, rokonszínek felhasználásával önarcképek, portrék festése
Az arcelemek elmozdulásával, az elmozdulások felerősítésével érzelmek,
hangulatok kifejezése
Játék, gép
A gyermekhez erősen kötődő tárgyak elemzésével, formai átírásával játékra
alkalmas alkotások tervezése
Közös munkával (kerékpár, autó, kamion, vonat, hajó vagy repülőgép) a géppark
elemeinek megtervezése
Egyéni munkával az egyes járművek megalkotása
Ház, vár
A változatos funkciójú, méretű, anyagú, tagoltságú díszítettségű épületek
(várak, templomok, parasztházak...) megfigyelésével, átírásával különböző
rendeltetésű zománcalkotások készítése
A jelentős műemlékek stílusjegyeinek kiemelésével a környezet és külső tér
stilizált jelzésével idegenforgalmi tájékoztató tablók, táblák készítése A változatos
homlokzati képek, a részletek (ajtó, ablak, épület plasztika) szépségének
hangsúlyozásával a nézeti képek egymás mellé csúsztatásával, új formák
képzése
Sorolással, rendezéssel dekoratív utcakép komponálása
A különböző enteriőrök összbenyomásának érzékeltetése a formai jegyek, színek
megválasztásával
Minimumkövetelmény
Az alapvető anyag- és eszközhasználó - alakító ismeretek, készségek megléte.
A zománcműfaj formai, technikai, alkalmazási követelményeit figyelembe vevő
tárgyalkotó képesség kialakulása.
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7 . évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A zománctechnikai ismeretek
 A vörösréz zománcozása: a vörösréz kémiai és fizikai tulajdonságai:
olvadáspont, tapadó-képesség, állóképesség, megmunkálhatóság,
 a zománcozásra való előkészítés műveletei: méretkiszámítás, átjelölés; méretre alakítás (nyírás, vágás, fűrészelés); felületi feszültségek kiküszöbölése;
fémtisztaság kialakítása (hő és vegyi kezelés),
 a vörösrézre alkalmas zománcok fizikai és kémiai tulajdonságai, fajtái funkció
szerint (ellenzománc, alapzománc, fedő vagy díszítő zománc), állag szerint
(zománciszap, zománcpor, zománckristály), fényáteresztő képesség szerint
(transzparens, fondant, opak, opal zománcok),
 a szárítás, égetés, utókezelés fizikai, kémiai folyamatai,
 a vegyi kezelés anyagai, a különböző savak (savas fürdők) sók és lúgok (lúgos fürdők) megismerése,
 a zománcdíszítő eljárások, a zománcfestészet, az ipari zománc sokszorosító
díszítő eljárásainak (matrica, pecsétnyomó, szita) megismerése,
 a zománcozás műveleti sorrendje: a tervezés; a méretnek megfelelő lemezvastagság kiválasztása; a méretre vágás, a szélek, felületek megmunkálása; a
zománctapadást elősegítő tulajdonságok kialakítása; a zománcok előkészítése; a
hátlap ellenzománcozása; az előlap alapzománccal való bevonása; az alapzománc
díszítése; a zománcozási hibák javítása,
munka- tűz- környezet- és balesetvédelmi ismeretek A képi megjelenítés
eszközrendszere
Az átírási képalkotás új lehetőségei:
a mikro- és makrovilág, a tér, idő, folyamat, változás, történés, esemény,
jelenség, érzelem, fogalom, gondolat képi megjelenítésének módjai,
• a szimbólumok, allegóriák, asszociációk szerepe
A kifejezést, alkotást segítő képzőművészeti példák:
 szimbolista, romantikus, szecessziós, expresszionista, szürrealista, geometrikus és lírai absztrakt alkotások
GYAKORLAT
A gondolati tartalmaknak megfelelő méretű és formájú réz vagy acéllemezek
kivágásával,
kifűrészelésével,
azok
alapzománccal
való
bevonásával
díszítőzománcozásra alkalmas felületek kialakítása
A zománcműfaj képnyelvével, tér, idő, változás, gondolat, érzelem, esemény,
történés megjelenítése FELADATOK
Mikrovilág
A mikroszkóp által megmutatott mikrovilág formáinak, színének
beépítése a képzelet és gondolatvilágba
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A
hétköznapi
élményektől
eltérő
formavilág
gazdagító
hatásának felhasználása a képalkotásban, díszítményképzésben
A sejtek, zárványok, ásványok tanulmányozása által feltáruló
formakinccsel dekoratív díszítmények, kisméretű zománcbetétek készítése
A mikroszkopikus metszetek, mikrofotók által megismerhető formák
felnagyításával, rendezésével, nagyméretű dekoratív faltáblák alkotása
A gyermekek személyiségéhez legjobban kötődő mikroelemekkel
motívums képlemezek, kártyák, körkonstrukciók megalkotásával

egyéni

Az emberi élet körforgásainak (születés, növekedés, öregedés) megjelenítése a
szakaszoknak megfelelő formai és színbeli átírásokkal, ritmussal
Történés, folyamat
Az időbeli egymásutániság ábrázolásának lehetőségei
Az ókori folyamatábrázolások példájára, az egymást követő történések
szalagszerű megjelenítése
Az eseménysor egymást követő mozzanatainak képsorozatokkal történő kifejezése
Jelenség
A fizikai, kémiai folyamatok struktúrájának elemzése, megjelenítési lehetőségek
vizsgálata. A pillanatnyiság statikussá tétele
Fényköri viszonyok (szivárvány, aranyhíd...) megjelenítése színnel, folttal
Természeti jelenségek (eső, szél, olvadás...) kifejezése ritmussal, dinamikával
Érzelem, hangulat
A vizuális megjelenítő és kifejező eszközök érzelem és hangulathordozó szerepe
Színekkel, formákkal, vonalakkal érzelmek, hangulatok, kedélyállapotok tudatos
megfogalmazása
Látványszerű, hangulatteremtő, képszerű motívumokkal érzelmek kifejezése
Színekkel, gesztussal művészi élmények megjelenítése
Gondolat, fogalom
Nem vizuális dolgok megjelenítése a vizualitás eszközrendszerével
Az absztrakció, képzettársítás szerepe a különböző fogalmak (jó, rossz...)
megjelenítésében
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Elvont gondolatok kifejezése absztrakt jegyekkel Egyéni gondolatok kifejezése
saját motívumrendszerrel
Minimumkövetelmény
A rézlemez zománcozásra való előkészítésének (formára vágás, feldurvítás,
zsírtalanítás) és zománcozásának ismerete, alkalmazási képessége.

8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A képi megjelenítés eszközei
Az alkalmazott zománcalkotások készítéséhez szükséges kiegészítő
ismeretek:
a betű, mint jel, jelentést hordozó és dekoratív elem a különböző
betűtípusok szerkezete, aránya, karaktere
a betű és kép harmóniája,
 a stilizálás, motívumképzés szerepe, lehetősége,
 a heraldika szerepe, funkciója, fajtái
a címer részei, színe, osztása, mesteralakjai,
 a színtani ismeretek bővítése, a színegyensúly teremtés lehetőségei, a színkontrasztok (színezet, telítettségi, sötét-világos, hőfok, kiegészítő szimultán...),
 a rajzosság, festőiség meghatározó jegyei
Az alkalmazott zománc területei:
 külső térbe helyezhető: utcabútorok, térplasztikák,
 épületdíszek: portálok, muráliák, mellvédek, cégérek, ablak és kapudíszek,
utca- és számtáblák,
 lakberendezési tárgyak: bútorbetétek, kisplasztikák, képek, dobozok, tálak ..,
 ruhakiegészítők: gombok, csatok, öv és táskaveretek,
 ékszerek: függők, melltűk, gyűrűk, karperecek, medálok, jelvények...
Az alkalmazott zománc műfaji követelményeinek megértését segítő zománcalkotások megismerése:
 a különböző korok alkalmazott zománcalkotásain,
a mai magyar zománcművészet alkotásai segítségével
GYAKORLAT
Zománcozásra alkalmas összetételű acél, vagy vörösréz lemezekből külső és
belső térbe helyezhető épületdíszek, lakberendezési tárgyak, ruhakiegészítők,
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ékszerek tervezése, készítése, az alkalmazott iparművészet műfaji követelményeinek betartásával, a megismert zománcdíszítési technikákkal FELADATOK
Próbalemezek, színminták, technikai kísérletek
A vörösréz zománcozásra való előkészítése, az ellenzománc ráégetése után
színpróbák alapzománcra és zománcozatlan felületre
A különböző zománcfajták tulajdonságainak, a zománcszínek keverhetőségének,
és a zománcművészet egyéb kémiai anyagainak megismerése
Ékszerek tervezése, készítése. A különböző korú, stílusú ékszerek
megismerése után életkorhoz, személyhez, alkalomhoz, ruhához illő
garnitúrák (függők, melltűk, medálok, gyűrűk, karkötők, hajdíszek...)
tervezése, elkészítése a különböző fémalakítási (nyírás, vágás, fűrészelés,
fúrás,
reszelés)
műveletekkel,
zománctechnikai
(lemeztű
rajz,
összefolyatás, glicerines) eljárásokkal Ruhakiegészítők tervezése,
készítése
Divattörténeti ismeretekre építve, öltözékkel stílusazonos gombok, csatok
tervezése, kivitelezése
A fiatalok igényeihez alkalmazkodó bőr vagy nemez ruhakiegészítők (öv, táska)
kollekciók (tarisznya, tarsoly, pénztárca, szemüvegtok) zománcbetéteinek,
emblémáinak megtervezése, kivitelezése az anyaghoz illő zománctechnikával
(sgraffito, sablon...)
Cégérek, címerek, emblémák tervezése, készítése
Különböző funkciójú (ország, város, intézmény, család ...) címerek tervezése a
heraldikai ismeretekre építve
A címer formája, a címerpajzs osztása, a mesteralak vagy jelkép és a felirat
összhangjával, a feladat kívánalmait megvalósító zománc technika(k) alkalmazásával.
Különböző tevékenységek (cégek, üzletek, iparágak...) cégéreinek megtervezése,
kivitelezése a tevékenység stilizált, szimbolikus jelével, feliratával
Emblémák tervezése stilizált motívumokkal, jelképpé minősült színekkel
Utca és házszámtáblák tervezése, kivitelezése A helység (település), utca,
épület jegyeinek kiemelésével ornamentikaképzéssel, stilizálással egyedi
irányító, jelölő táblák tervezése
Lakberendezési zománcdíszek tervezése, kivitelezése
Adott belső térbe, enteriőrbe a különböző lakberendezési tárgyak (bútor, tükör,
doboz, tál...) díszítő zománcbetéteinek megtervezése, az adott tárgy stílusához,
formájához, anyagához alkalmazkodva
Belső tereket díszítő zománcalkotások
Különböző funkciójú terekbe (színházterem, ebédlő, bálterem, kártyaszoba,
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

tanterem, folyosó...) a helyiség (mérethez, színhez) stílusához igazodó
nagyméretű muráliák tervezése
A tervek kisméretű zománcmakettjeinek elkészítése
Külső teret díszítő zománcmunkák
Fiktív vagy valódi épületek (étterem, cukrászda, zöldséges, szálloda...)
homlokzatdíszeinek (kapu ...) megtervezése, zománcmakettjeinek elkészítése
Minimumkövetelmény
Az alkalmazott zománcműfaji követelmények ismerete. Alkalmazott zománcok
készítésének képessége.
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnika ismeretek
 A rekesz- és filigránzománc készítéséhez szükséges anyagok, eljárások
megismerése: az ékszerzománc-kristály fajtái, tulajdonságai
a zománcok előkészítése, tárolása
a zománcfelpakolás eszközei, műveletei,
 a csiszolás, polírozás szerepe, eszközei, műveletei
a kézi, gépi csiszolás, polírozás munkavédelmi előírásai,
 a forrasztás, hegesztés szerepe, eszközei
a pákaforrasztás műveletei
 a forrasztás munkavédelmi előírásai, a lemez és huzalhengerlés szerepe,
fázisai
az anyagkilágyítás módszerei
a kézi hengerlés, húzás műveletei
a hengerlés, húzás munkavédelmi előírásai
A filigránzománc készítés műveleti sorrendje:
 tervezés,
 a filigránkészítés anyagainak előkészítése (a huzalok kilágyítása, fém fényezése),
 a filigránok vagy sodratok kialakítása,
 a filigránok kívánt formára alakítása, rögzítése,
 az alaplemez előkészítése (formára vágás, szélek és felületek megmunkálása, felcsiszolás, pácolás, kimosás),
 a zománcok előkészítése (őrlés, porítás, kimosás),
 színpróba, zománckiválasztás (olvadási tartomány egymásra rétegezhetőség),
 a hátlap ellenzománcozása, az ellenzománc ráégetése
pácolás, csiszolás után a minta átjelölése az előlapra az előlap bevonása
fontlanttal vagy más alapzománccal,
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• a filigránok beégetése az alapba,

a revétől való megtisztítás után a filigrán közeinek feltöltése zománccal,

a zománc beégetése után a filigránok pácolása esetleg patinázása
A filigránzománc jellemzői
A huzal vagy drótzománc ismérvei
A bordázott zománc ismérvei
A rekeszzománc (email cloisonné) ismérvei

A rekeszzománc készítés műveletei: a rekesz vagy színelválasztó fémszalag
kialakítása (vörösrézhuzalból hengerelve vagy vörösrézlemezbe maratva),

a rekeszrögzítés lehetőségei (forrasztással rögzítve, traganttal ragasztva
vagy alapzománcba égetve)
A képi megjelenítés eszközrendszere
A rekesz és filigránzománc technika műfaji, stiláris követelményeit segítő vizuális ismeretek:

az ornamentika
az ornamentika díszítő, kifejező szerepe
az ornementika fajtái: (geometrikus: spirálok, meanderek; figurális: növény,
állat és ember)

a stilizálás, ornamentikaképzés lehetőségei, az ikon
az ikon jelentése, műfaji sajátosságai
az ikon, mint kifejezési eszköz
a középkori bizánci ikon stílusjegyei
az orosz tradícionális ikonfestészet képnyelve
az átírás lehetőségei - a népi, vagy profán ikon,

a népművészet,

a magyar népművészet formavilága, motívum és jelrendszere,
szimbólumteremtő ereje,

a naiv művészet
az erdélyi naiv üvegfestészet Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti
emlékek megismerése:
 az i. e. (XV. XVI. sz.-i) rekeszes, filigrán zománcos ékszerek,
 az ókori Egyiptom rekeszelt üvegpaszta berakások
görög bordázott zománcok
gót-gepida ékkőberakás, rekeszbe rakott gránit
bizánci ornamentális és rekeszzománcok
 germán rekeszzománcok, indiai, kínai, japán rekeszzománcok,
 orosz filigránzománcok,
 bizánci zománcikonok,
 a középkor és a mai magyar zománcművészet filigrán és rekeszzománc emlékei
GYAKORLAT
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Az elmélet során megismert, vizuális-, szaktörténeti és zománctechnológiai ismeretek segítségével, a műfaj követelményeihez igazodó tervezési munkával,
zománcozási, fémalakítási tapasztalatokkal igényes huzal-, borda-, filigrán- és
rekeszzománc technikával készített alkotások kivitelezése
FELADATOK
Próbalapok, színminták készítése A zománckristállyal való zománcozás
megtapasztalása, a különböző zománcfelrakási módok kipróbálása
A transzparens, opak és opal zománcok megismerése Az egymásra
rétegezhetőség. Égetési variációk, technikai kísérletek
Huzal vagy drótzománc tervezése, készítése Egyszerű geometrikus
ornamentikával való mintaképzés. A rendeltetésnek, funkciónak megfelelő méret-,
lemez- és huzalválasztás A technika begyakorlásával (a bordák formára alakítása,
beégetése az alapba, a zománckristályok helyes felrakása a bordaközökbe, a
reve eltávolítása, a zománcozási hibák számbavétele, kagylós felület
kialakítása, pácolás) egyszerű díszítő lemezkék (mappa, album) készítése
Bordázott zománc tervezése, készítése
A gótikus mérműves ablakok mintájára bordázott zománckazettákkal doboztetők
készítése
Egyszerű motívumokkal, jelekkel, díszítő zománcbetétek, bordűrök készítése bőr
és nemez tárgyakra
A kazettás mennyezetek példájára történő motívumátírással, motívumrendszerrel
dekoratív kis zománcalkotások készítése Csoportmunkával a kis lemezek
összeillesztése, összeszerelése
Filigránzománc díszítéssel ékszergarnitúra tervezése, készítése
A technikához illő forma, méret, díszítés, színvilág megválasztása
A zsinórfonalszerű, vékony filigránhuzalokkal a terveknek megfelelő motívumképzés. A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés
Rekeszzománc ikon készítése
Eredeti alkotás feldolgozásával, a színek, formák, vonalrendszer, technika
tanulmányozásával, kicsinyítéssel, nagyítással másolatkészítés
Egyéni tervezésű rekeszzománc készítése
A tradícionális ikon műfaji sajátosságainak valamint a naiv művészet formanyelvének megismerése után, a tapasztalatok felhasználásával profán ikon
tervezése
A gondolat megjelenítés, a címadás fontossága (bogárikon, firkaikon)
A népművészet formanyelvének segítségével, a népművészet figurális motí vumkincsének felhasználási lehetőségével ikonszerű rekeszzománcok
tervezése Az ikon műfaji sajátosságaihoz alkalmazkodó képnyelvvel balladai
hangvételű triptichon tervezése, készítése
Egyéni tervezésű rerkeszzománc készítése
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Realisztikus vagy jelzésszerű felfogásban összefüggő képlemezekből a horoszkóp
jegyeinek megalkotása
Az összeépítés, keretezés fontossága, megtervezése
Minimumkövetelmény
Alapvető szaktörténeti, zománctechnológiai ismeretek. Rekesz- és filigránzománc
tervezési, kivitelezési ismeretek, képességek.
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), Összesen 72 óra
ELMÉLET
Zománctechnika ismeretek
A magyar sodronyzománc-technika jellemzői:
 virágmotívumokból kialakított ornamentika,
• külön zománcozott, utólag felerősített díszítmény Az erdélyi zománctechnika
jellemzői:
 a szélek felhajtása által kereteit mezők kialakítása,
 a zománc felülfestése, luminálása
Az azsúrzománc (émail á jour) technika jellemzői Az azsúrzománc készítés
műveletei:
 tervezés,
 a fémkeret kialakítása,
 a kereten belüli elválasztó lemezkék kialakítása,
 az alaphoz illeszkedő ideiglenes alátét elkészítése,
 a fémek pácolása, leöblítése,
 az azsúrkeret és az ideiglenes hátlap összeszerelése,
 az elválasztó lemezkék közötti részek zománccal való feltöltése,
 száradás után a zománcok kiégetése,
 a tisztító eljárások után a zománchiányosságok pótlása, ismételt égetés,
 a lehűlés után az ideiglenes alátétek eltávolítása,
 pácolás, felcsiszolás, polírozás
A képi megjelenítés, tervezés eszközrendszere
A műszaki rajz szerepe az elgondolások, tervek szabadkézi illetve szerkesztett
megjelenítésében:
 a műhelyrajz szerepe, jellemzői, készítésének menete,
 a vázlatkészítés lépései,
 a szerkesztés fázisai
Az alkotást, kifejezést segítő zománcművészeti emlékek megismerése:

germán áttört - almandin berakások,

magyar gótikus sodronyzománc alkotások,

erdélyi luminált zománcok,

a századforduló magyar sodronyzománcos ékszerei,

szecessziós zománcékszerek, tárgyak,

a mai magyar zománcművészet azsúrzománc alkotásai
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GYAKORLAT
Más-más kifejezési, díszítési céllal - az elsajátított zománctechnikai ismeretekkel
tárgyra - szerelhető sodronyzománc, vagy keretes (erdélyi) zománcalkotások
készítése
Azsúrzománc dísztárgyak, betétek készítése rekeszekkel és kifűrészelt bordákkal
FELADATOK
Sodronyzománc készítése
A magyar sodronyzománc emlékeinek megismerésével, azok virágdíszes
motívumaival sodronyzománcos lapocskák készítése Saját tervezésű, tárgyra
szerelhető sodronyzománc lapocskák alkotása
Az adott, vagy tervezett forma (ékszerdoboz, kehely) karakteréhez, anyagához,
felületéhez, színéhez való illeszkedéssel a tárgy és díszítmény összhangjának
megteremtése
Íves felületekre illeszthető, szerelhető sodronyzománc lapocskák tervezése,
kivitelezése, a fémlemez meghajlításával, a sodronyok rögzítésével, nehezen folyó
zománcfestékek alkalmazásával
Fémdoboz fedelének díszítése kazettába illeszthető erdélyi zománccal
A díszítő zománcbetét keretének kialakítása lemezfelhajtással vagy fémcsík
felragasztással. A zománcbetét elkészítése, keretbe illesztése
Technikai kísérletek
Kilyukasztott, átfúrt felületek zománccal való feltöltése Felületalakítás a zománc
cseppszerű átfolyatásával Máriaüvegen hátlap nélküli zománckísérletek végzése A
zománcszínek összefogása rekeszekkel, keretekkel
Gótikus rózsaablak mintájára rekeszekkel tagolt mérműves
azsúrzománc alkotás tervezése
Az osztások és színek közös munkával való kialakítása
Az ablak elemekre tagolása. Az elemek elkészítése egyéni munkával Az elkészült
részek összeforrasztásával a teljes mű kialakítása
Szecessziós azsúrzománcok példájára zománcékszerek tervezése A
funkcióhoz illeszkedő forma, formarend megteremtése A motívum és színvilág
kialakítása
Figurális azsúrzománc tervezése, készítése transzparens és opál
zománcokkal
A fűrészeléssel kialakított rögzítő-elválasztó lemezkék és a színes zománcfoltok egyensúlya, aránya, ritmusa
A funkció, forma, díszítés összhangjára
díszítésű tárgy tervezése műhelyrajzzal
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A funkció, forma, díszítés összhangjának kialakítása
18.4. A ZOMÁNCMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A ZOMÁNCMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás max. 90 perc
Tűzzománc műhelygyakorlat max. 180 perc
- rajzi, tervezési feladat 50 perc
- tárgykészítés 130 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő képalkotó és
formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, szakmai tudását.
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tűzzománcozott
tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka alapján alapozott vagy alapozatlan lemezre a tanult
zománcbevonási, díszítési technikák alkalmazásával létrehozott vizsgamunka
lehet:
- zománcozott kép,
- zománcbetét,
- zománcozott ékszer vagy zománcozott ruhakiegészítő.
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 tervezett és elkészített
zománcozott tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra,
gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes
tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott lemezre az alábbi zománcműves
technikával vagy azok kombinációjával (visszakaparás, rászitálás, csurgatás,
borzolás, ráfestés, átégetés, glicerines megoldás...) létrehozott zománcalkotás.
A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van
szükség.
3. A vizsga értékelése
A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános
szempontjai:
- látványmegfigyelő képesség,
- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró képesség,
- tárgytervező képesség,
- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
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-

zománcozási alapismeret (zománcfelvitel, szárítás, égetés),
zománcdíszítési ismeret,
megfelelően alkalmazott műfaji sajátosságok,
a zománcozott tárgy összhatása.
A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ 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
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 240 perc
- rajzi, tervezési feladat 60 perc
- tárgyalkotás 180 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat max. 10 perc
2. A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból
mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, gondolati tartalomnak megfelelő
elemző, átíró, képalkotó, formatervező készségét, a zománcművészet
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
zománctechnikai jártasságát, mesterségbeli tudását, művészeti igényességét.
2.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből
tevődik össze:
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott
kész tűzzománcozott tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott - tanári irányítással tervezett és kivitelezett - színes rajzi,
tervezési munka (tanulmányrajz, tervvázlat, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi
dokumentáció) alapján vörösréz lemezre ipari- vagy ékszerzománc
használatával készített, festőzománc vagy ötvöszománc (filigrán-, rekesz-,
sodrony- vagy azsúr-) technikával díszített tűzzománcozott tárgy vagy
tárgyegyüttes lehet:
- címer, cégér,
- ékszerkollekció (függő, medál, melltű, hajdísz, gyűrű, karperec ...),
- ruhakiegészítő kollekció (gombok, csatok, öv- és táskarátétek ...),
- lakberendezési tárgy (kép, díszdoboz, szelence, tálka, kisplasztika ...),
- épületdísz (portál, murália, névtábla, címer ...).
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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített
zománcozott tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra,
gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a tanuló által készített színes
tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott lemezre létrehozott tűzzománc
alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet zománcgrafika vagy zománcfestmény.
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2.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
- a zománcművészet műfaji sajátosságai,
- a zománcozás anyagai,
- a fémalakítás műveletei,
- zománctechnikák és műveletek,
- zománcdíszítési módok,
- a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
- a zománcművészet fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
- a magyar zománcművészet,
- a zománcozás egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.
3. A vizsga értékelése
3.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő,
átíró, kifejező készség,
- a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
- a terv egyedisége,
- a zománcozási műveletek, munkafolyamatok ismerete,
- a zománcozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának (zománcozás, szárítás,
éGetés, égetés utáni műveletek) szintje,
- a zománcozott tárgy összhatása, esztétikuma.
3.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének
általános szempontjai:
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
- a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
- kommunikációs készség.
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NÉPZENE
I. Fejezet
AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés
lehetőséget ad népzenei tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi
hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai műveltség
közvetìtésére, az értékmegőrzés formáinak kialakìtására, a klasszikus zene és
népzene
egymást
gazdagìtó,
organikus
kapcsolatának
kiteljesìtésére.
Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és etnikai kisebbségi
közösségeink
zenei
önismeretének
megalapozásához,
e
közösségek
hagyományos zenei megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez
is.
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a
hagyományos kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel,
fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakìtását, az
önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget.
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátìttatásával a
hagyományos
kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapìtására,
továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges
hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek
tudatosìtására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakìtására.
Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradìció nyújtotta pedagógiai
lehetőségeket
–
megismerteti
a
tanulókkal
a
népzene
sajátos
gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet
összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is
összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. Célja
az is, hogy felkészìtsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a
társas zenei aktivitásra.
A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően
közösségi megnyilvánulás, ezért tanìtásában a kamarazenének, a hangszeres–
énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint
az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyìti, megerősìti a tanulók megszerzett
egyéni tudását, közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók
fejlődésére, megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi
életben történő alkalmazása között.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló,
tekerő
Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató
Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz
Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika
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Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek
Vokális tanszak: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező,
szolfézs
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene, (a tantárgy magába foglalja a
hangszeres és vokális társaszenét) népi zenekar
Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy népzenei ismeretek
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz*,
második hangszer, kamarazene, zenekar.
Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer,
kamarazene, zenekar, vagy zeneművészeti ághoz tartozó tantárgyak.
Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kìséret): a hangszeres és a vokális
tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészìtő foglalkozás.
Megjegyzés:
* Néprajz: kötelezően választható tárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól
tanulható.
Óraterv
Évfolyamok
Előképző Alapfok
(1) (2) 1
2

3

4

5

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

(2)

(2)

2

2

2

2

Választható
tantárgy

(0-2)

(0-2) 0-2

0-2

0-2

Összesen:

(4-6)

(4-6) 4-6

4-6

4-6

Tantárgy

6

Továbbképző
7
8
9

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi
furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz,
népi harmonika, népi ének,
(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
A tanszakok kötelezően előìrt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat,
illetve azok központilag meghatározott tanìtási óráin részt vehet.
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A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc
zenekar: minimum 9 fő kamarazene: 2–8 fő
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1
vagy 2 tantárgy.
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc
„B” TAGOZAT
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgyak: kötelező zongora
Választható tantárgy: népzenei ismeretek, néprajz
Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kìséret): a hangszeres és a vokális
tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészìtő foglalkozás.
óraterv
Évfolyamok
Előképző Alapfok
(1) (2) (1) 2

3

4

5

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

(2)

(2)

(2)

2

2

2

1

1

Választható
tantárgy

(0-2)

(0-2) (0-2) 1

Összesen:

(4-6)

(4-6) (4-6) 5-6

Tantárgy

6

Továbbképző
7
8
9

10

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

5-6

A képzés évfolyamainak száma:
(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi
furulyák, duda, népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, koboz, népi cimbalom,
népi harmonika, népi ének, kötelező zongora
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
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Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy
Egyéni tantárgy minimum 1x30 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc
Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés
„A” TAGOZAT
Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene.
Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy, vagy zongora
Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, zenekar,
népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneismeret
Választható tantárgy: Második hangszer, zenekar, valamint a népzene,
klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus – zene tantervi programjainak
tantárgyai
óraterv
Évfolyamok
Előképző Alapfok
(1) (2) (1) 2

3

4

5

6

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

(1)

(1)

(2)

1

1

1

1

1

(1-2)

(1-2) 1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Választható
tantárgy

(1-2)

(0-2) (0-2) 1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Összesen:

(4-6)

(4-6) (4-6) 4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Tantárgy

Továbbképző
7
8
9

10

A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek,
6 évfolyam: néprajz,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok
évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező
elvégezni.
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óraterv
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző Alapfok
1
2

3

4

5

6

Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Választható
tantárgy

2

2

2

2

2

2

Összesen:

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Továbbképző
7
8
9

10

(2+4)+2+4 évfolyam: Kamarazene
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az
alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható
tárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc
Kötelező tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x30 perc
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x30 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
Választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x30 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
– Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz
előképzettség nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére épìtve alakìtja
készségeiket és gyarapìtja ismereteiket.
Szakmai kompetencia:
– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység –
különös tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira
– fogékonyság a hangszìn és a dinamika különbségeire, zenei memória és
fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység,
stìlusérzék, esztétikai érzékenység.
– A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése.
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– A zenei olvasás és ìrás készségének megalapozása és kifejlesztése, segìtséggel
eljutva az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód
alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek,
zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez.
– A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.
– A variációképző rögtönzőkészség kialakìtása, az improvizációs készség
fejlesztése.
Személyes kompetencia:
– Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem,
elhivatottság,
kreativitás,
ötletgazdagság,
az
alkotói
magatartás,
lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene
anyanyelvi szintű elsajátìttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapìtására, továbbadására nevel.
Társas kompetencia
–
Az
együttműködés
képessége
(közös
munka,
alkalmazkodás,
felelősségvállalás, irányìtókészség, irányìthatóság, tolerancia, kommunikációs
készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek alapján a tanuló
konstruktìvan be tud illeszkedni és aktìvan részt tud venni a társas zenélés
különböző formáiban (szólistaszerep, kìsérőfunkció, ének–, tánckìséret, táncház).
Módszertani kompetencia
– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára,
hatékony gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése.
– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az
egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakìtására.
–
A
zene
logikájának,
különös
tekintettel
a
népzene
sajátos
gondolkodásmódjának, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet
összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv
sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.
– A főbb zenei műfajok, stìlusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy
korszakainak, a zene történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a
zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
– a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stìlusok sajátosságainak, a velünk
együtt élő népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene
jelentős előadó–egyéniségeinek megismertetése.
– Nyitottság kialakìtása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az
értékes szórakoztató zene iránt.
– A tanulók zenei ìzlésének formálása.
– Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban
gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segìtségével a hagyományos kultúra
értékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására.
–
Az
önkifejezés
eszköztárának
gazdagìtása,
a
népzene
sajátos
értékrendszerének
felismerése,
alkalmazása,
aktìv
közművelődési
tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint
gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segìtése a népzene
eszközeivel.
– A társművészetek iránti nyitottság kialakìtása.
– Tehetséggondozás.
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– A zenei pályát választó tanulók felkészìtése szakirányú továbbtanulásra.
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára
jelentkezett,
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai
meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait –
valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi
tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a
vizsgát szervező intézmény állìtja össze oly módon, hogy azokból mérhető és
elbìrálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és
záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság
elnökét és tagjait a vizsga szervezője bìzza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolìtása a vizsgáztató intézmény
feladata.
Vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény
pedagógiai programja szerint biztosìt, valamint a tanuló a tantárgy tanìtásának
utolsó évfolyamán az előìrt tantárgyi követelményeknek eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak
Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat ìrásbeli, illetve szóbeli vizsga
között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy„A” tagozat: szolfézs kötelező,
szolfézs, vagy népzenei ismeretek
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező,
szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy néprajz
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
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Kamarazene, Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Népi hangszer, népi ének főtárgy: „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Záróvizsga tantárgyai
A záróvizsga ìrásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az
alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat ìrásbeli, illetve szóbeli vizsga
között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy„A” tagozat: szolfézs,
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Az ìrásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs,
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
Kamarazene főtárgy: főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.
Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is
szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előìrt
iskolai tanulmányi követelmények teljesìtése után, a tanulói jogviszony
fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga
letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen –
egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán
megszerzett művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott
tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesìtményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga–
tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősìteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán
figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámìtás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott
osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előìrt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesìtette.
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Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból
elégtelen érdemjegyet kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból kell javìtóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesìtette.
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19.3. Évenkénti tananyag és követelmény
HEGEDŰ
Előképző 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 10-15 dallam, mondóka megismerése
Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok táncok (szóval, énekelve,
játszva, táncolva), illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal,
gardonnal.
A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyagnyelv összefüggései.
A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes,
nyújtott és éles ritmus, valamint a szinkópa).
Kamarazene - ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel.
Követelmények
A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt.
Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk
ritmusvilágában.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mondókák, gyermekdalok, népdalok – ritmuskísérettel (taps, dobogás stb.).
Az év végi beszámoló anyaga
Gyermekjátékok, táncok.
Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10-15 dallam, illetve mondóka).
Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel, (kanál, fakalapács,
búgattyú, kerepelő, kanna, döcsögduda, dob, gardon).
2. évfolyam
Tananyag és követelmény
Tananyag
Az előző év anyagának ismétlése.
Ismerkedés a vonós hangszerekkel.
Ritmusképzés rezgőhúrral.
A bőgő (cselló) megszólaltatása
Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban.
Mozgás kísérése pengetéssel.
A húr megrezgetése vonóval.
A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú, majd változó tempóban.
Hangsúlyozás vonóval.
Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka.
Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú,
illetve rövid vonások).
Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is).
I.
A brácsa (kontra, hegedű-kontra) megszólaltatása
A hangszer tartása.
Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban.
A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása.
Hangsúlyozás.
Egyenletes és változó ritmusú hangzatok.
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Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú,
illetve rövid vonások).
Mozgás kísérése különjátszott hangokkal.
II.
A hegedű megszólaltatása
A hangszer és a vonó tartása.
Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!).
Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron).
A dallamok játéka együttessel.
Az „együtthangzás” megérzése és megértése.
Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel.
Követelmények
A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék
szempontjából nélkülözhetetlen vonós hangszereket.
Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit.
Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén,
valamint a megismert vonós hangszerek egyszerű megszólaltatására.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Ritmikus mozgás (gyermekjáték, tánc) kísérése bőgőn vagy csellón (pengetve,
majd vonóval), valamint brácsán (kontrán, hegedű-kontrán).
Az év végi beszámoló anyaga
Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron).
Együtt játék – zenekarban.
Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral.
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20 dallam ismerete.
Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene
világában.
Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva,
különböző kezdőhangokról is.
Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva
(dunántúli ugrós, dus, szatmári oláhos, cigánytánc stb.). Legényes típusú
dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar stb.).
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának
megfelelően.
Követelmények
Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében.
A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető
tájékozódás kialakítása.
A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése.
A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Ugrósok, kanásztáncok.
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Az év végi beszámoló anyaga
Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok (mintegy 20 dallam
ismerete).
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Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20 dallam ismerete.
„Szimmetrikus” csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.).
Verbunk (széki, székhelyföldi változatok).
Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.).
Közép-erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás).
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának
megfelelően.
Követelmények
„Szimmetrikus” csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással
és ritmizálással.
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása.
A tanult táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Dunántúli, palóc, szatmári és más lassú csárdás.
Széki verbunk, sűrű tempó.
Az év végi beszámoló anyaga
Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.).
Széki csárdás. Összesen mintegy 20 dallam ismerete.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 15-20 új dallam
Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós-kanásztánc, legényes, verbunk,
„szimmetrikus” lassú és friss csárdás, közép-erdélyi csárdás).
A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása:
 A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve
ritmikai jellegzetességeivel összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás,
nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.).
 A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái
(hangpárok, „ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.).
 A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése).
 A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő
hangsúlyozás jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval,
„reflex” vonóindítás).
Követelmények
A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete.
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánc-hagyományunkban,
történeti vonatkozásaik.
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Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Dunántúli ugrósok, kanásztáncok cifrázva.
Székely verbunk.
Az év végi beszámoló anyaga
Dunántúli, palóc, szatmári stb. lassú és friss csárdás.
Széki csárdás folyamat, sűrű tempó. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Mintegy 15-20 dallammal
Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon
keresztül.
A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az aszimmetria törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret
gyarapítása.
Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban
(„inégal” játék).
Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok
díszítményei.
Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
Követelmények
Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó)
játékmódja.
A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes
hangsúlyozással).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete
(hegedűn, vagy kontrán).
A
tananyagban
szereplő
táncok,
tánctípusok
helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Széki magyar.
Széki ritka tempó.
Az év végi beszámoló anyaga
Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb.
Széki csárdás és magyar. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam.
Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban.
A széki lassú dallamok díszítésmódja.
Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi
lassú csárdások).
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Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai.
Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a
széki, mezőségi és a kalotaszegi zenén keresztül.
A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
Követelmények
A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása.
A széki táncrend folyamatos játéka, egy-egy dallam előadása több változatban
is.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete
(hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Széki lassú.
Mezőségi (kalotaszegi) lassú csárdás.
Az év végi beszámoló anyaga
Széki táncrend (hegedűn és kontrán).
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene
(magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős). A
mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás
stb.).
Dallamlejegyzés a tanult anyagból.
Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás)
A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok.
Követelmények
A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján.
Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete.
Együttjáték másik hegedűvel.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn, vagy kontrán).
A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal,
valamint új változatokkal.
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mezőségi ritka magyar, szökős.
Széki Rákóczi induló.
Az év végi beszámoló anyaga
Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.
Magyarpalatkai menyasszonykísérő.
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Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti…stb. dallamismeret
gyarapítása.
A mezőségi zene díszítményei.
Mezőségi lassú.
A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a
mezőségi zenében.
Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult
dialektusokban és stílusokban.
A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás;
sűrű és ritka magyar; korcsos).
Követelmények
Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve,
rögtönzésekkel gazdagítva kell megszólaltatni.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és
önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Mezőségi lassú cigánytánc.
Mezőségi szökős.
Az év végi beszámoló anyaga
Mezőségi táncrend.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai.
Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk.
Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret
gyarapítása.
Kalotaszegi táncrend.
Székelyföld zenéje.
A székelyföldi zene különböző stíluskörei.
Székelyföld egy tájegységének táncrendje (10-15 dallam).
Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei.
Követelmények
A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított
játéka.
18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása
(életre keltése).
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Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és
önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az
anyagban
szereplő
táncok,
tánctípusok
helye
zenei,
illetve
tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Kalotaszegi táncrend.
Az év végi beszámoló anyaga
Székelyföldi táncrend.
18. századi magyar táncok.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Rubato dallamok.
A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban.
Hangszeres keservesek.
A dallamok játékmódja, díszítményei.
A rubato dallamok kísérete.
A dallamok lejegyezhetősége.
Különböző dialektusok jellemző dallamai.
A pakulár nóta.
A szatmári, a palóc (felvidéki) és a dunántúli csárdások játékmódja.
A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési
hagyománya és lehetőségei.
Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak-kelet-, Észak- és Nyugat-Magyarországon
előforduló formái.
A rubato-hatás érvényesülése a táncdallamok játékában.
Régi és új stílus a hangszeres népzenében.
Követelmények
Egy-ez szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi
halottkísérő, keserves stílusos előadása kísérettel.
Pakulár nóta kísérettel.
Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra,
stílusra, műfajra jellemző előadásmód szerint.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és
önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.
A tanszaki meghallgatás anyaga
Rubato dallamok (szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő stb.).
Pakulár nóta.
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Az év végi beszámoló anyaga
Szatmári, palóc, dunántúli stb. táncrend.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény

Tananyag
Mintegy 20-25 dallam
Gyimesi zene.
A gyimesi táncok és táncélet.
A gyimesi táncdallamok különböző rétegei.
A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon.
Moldvai zene.
A moldvai táncok, táncélet.
A moldvai hangszeres hagyomány.
A moldvai zene különböző rétegei.
A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése.
Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel… stb.
dallamok).
Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján.
A tanult táncrendek játéka.
Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások.
Követelmények
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása.
Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallamváltozatokkal gazdagított játéka.
A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott
szemelvények megszólaltatása.
A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban
álló gyarapítása, fejlesztése.
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból.
Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből.
Az együttesvezetői készség bemutatása.
Gyimesi dallamok kísérete gardonon.
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Önálló gyűjtőmunka.
NÉPI BRÁCSA
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
A hangszerrel való ismerkedés, a hangszer részei.
Hangszertartás, vonótartás.
Alapakkordok, egyszerűbb harmóniaváltások elsajátítása (mintegy 8-10 dúr-moll
akkord).
Technikai és zenei ismeretek
Hangképzés, vonóindítás – hangindítás (pl. pontszerű indítás, lendületből való
„szalasztott” vonóindítás, előkés indítás.
Három húr egyszerre történő megszólaltatása.
Tiszta intonálás, akkordfogás.
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Vonásnemek, szimmetrikus, illetve aszimmetrikus ritmizálással.
Esztam, dűvő kíséretek (dudálás – egyenletes vonás).
Lezárók, indítások (ugrós).
Átmenetek a táncrenden belül (pl. dudálás – ugrós, ugrós – csárdás, csárdás –
friss csárdás), egyenlőre szeptimakkordok nélkül.
Fogástáblázat elkészítése egyszerű, majd bonyolultabb akkordokkal.
Követelmények
1. Dunántúli tánczene kísérete „A-D” hangnemekben ugrós és kanász-tánc,
mintegy 30 dallam ismerete.
2. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben verbunk, lassú, sűrű tempó,
mintegy 5-10 dallam.
Legyen képes a megfelelő dinamikai, ritmikai váltásokra.
Törekedjen a megtanult tánczenék jó tempóban, lehetőleg kotta nélkül való
játékára.
Ismerje a játszott dallamok formai felépítését, hangnemét és harmóniáit.
Tanulja meg a dallamokat énekelni is.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
ifj. Ádám István kontrás harmónia készlete, harmonizálási módjának
elsajátítása.
„Szalasztott” vonóindítás és hangsúlyozás.
Az „előke” tudatos alkalmazása.
A prímás hangsúlyozásának és a különböző tánctípusok tempóinak pontos
ismerete.
A tánczenei folyamat egészének elemzése, egy-egy hosszabb zenei folyamat
törvényszerűségeinek felismerése és alkalmazása.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
2. Lassú és gyors esztam.
Lassú dűvő.
Vonóindítás, vonóváltás, különféle hangsúlyozási módok.
Kezdetben tudatos, később ösztönös alkalmazkodási reflex kialakítása a prímás
játékához.
Modális és funkciós harmonizálás.
Hallás utáni dallamtanulás.
A dallamok énekes változatainak megtanulása.
Követelmények
1. Széki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (verbunk, lassú, csárdás,
porka, hétlépés, négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam.
2. Dunántúli tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (ugrós, lassú csárdás,
friss csárdás) mintegy 5-10 dallam.
Tudja és alkalmazza a „kontrán” egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors
tempóban is a szimmetrikus és az aszimmetrikus vonásokat (lassú és verbunk).
A növendék legyen képes
 A tánczenei folyamat elmuzsikálására,
 A táncrenden belüli váltások magabiztos végrehajtására.
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Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Dallamtanulás.
Minden dallam transzponálása a használatos hangnemekbe (A-D-G-C).
A cimbalommal együtt történő játékmód elsajátítása. A cimbalom, brácsa, bőgő
felállású együttesekben a három hangszer szerepköre, egymással vlaó dallami,
harmóniai és ritmikai kapcsolata a játék során.
2. Funkciós harmonizálás a háromhúros brácsán (kontra, mélyhúros brácsa,
kontra).
Akkordkészlet bővítése: szeptim- és szűkített akkordok, valamint váltó-akkordok
Bunyi József, Tóni Rudi, Sztojka János és mások játéka alapján.
Egy dallam harmóniavázás alapuló legalább három-négyféle „akkordozás”
elsajátítása és variálása (improvizáció).
Több kalotaszegi brácsás vonókezelésének és harmonizálásának elemző
összehasonlítása.
Vonózásbeli variációk.
Tempótartás, a prímás játékával való együttmuzsikálás.
3. Dúros harmonizálás és ennek helyi jellegzetességei.
Vonókezelés elsajátítása, vonásnemek.
Kiemelkedő brácsás egyéniségek játékstílusának összehasonlítása, és a
különbözőségek tudatosítása: Kodoba Béla, Moldován Stefán, Mácsingó Sándor,
Radák Mihály, Kodoba Lőrinc.
Vonásvariációk.
Belső hangsúlyozás és aszimmetria a prímás játékához igazodva.
Énekes dallamok megtanulása.
Követelmények
1. Rábaközi tánczene kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú és
friss csárdás, duda nóták) mintegy 15-20 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-G” hangnemekben, hangnemenként 5-10
dallam (legényes).
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (ritka magyar,
sűrű magyar) mintegy 5 dallam.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Stílusos játékmód.
Hegedűkontrával és „klasszikus” brácsával történő ismerkedés, gyakorlás.
Vonókezelés.
2. Harmonizálás és akkordkészlet összeállítása Horváth Mihály és Ponci Gyula
játéka alapján.
Ritmusvariációk.
Vonásnemek elemző összehasonlítása.
A dallamok és közjáték magabiztos kísérete.
3. Hegedűkontra fogásai, vonókezelés, vonásnemek.
Aszimmetrikus ritmizálás (lunga, tiganeasca).
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Dallamimitáció a hegedűkontrán.
A „nyolcas” elsajátítása a hegedűkontrán (minintalu).
Követelmények
1. Bonchidai tánczene kísérete „A-D-G” hangnemekben (lassú – sűrű
magyar, lassú – sűrű csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos,
verbunk, sűrű legényes) mintegy 10-15 dallam.
2. Vajdaszentiványi és magyarpéterlaki tánczene kísérete (verbunk,
sebes forduló, lassú, korcsos, cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam.
3. Méhkeréki és eleki tánczene kísérete „A-D” hangnemekben
(minintalu, ardelenescu, tiganeasca, lunga) mintegy 3-6 dallam.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
1. Akkkordfelbontások
négyhúros
„klasszikus”
brácsán,
valamint
akkordváltások („menetek” vagy „patronok”) elsajátítása.
Stílusos improvizálás, saját variációk kidolgozása.
Énekes dallamok megtanulása.
Ismeretlen dallam lejegyzése és stílusos megharmonizálása első hallás
után.
2. A 3. évfolyamban tanultak.
Magyarszovát:
Botezán
János,
Huszár
Sándor
vonásvariációi,
harmóniavilága.
3. A bécsi klasszikus zenéhez legközelebb álló népzene stílusjegyeinek
elsajátítása.
Harmonizálás.
Parlando, rubato, giusto játékmód.
A megtanult dalok kotta nélkül történő játéka a zenei tartalom
kifejezésének
igényével
a
tempó,
a
karakter,
a
tánctípus
követelményeinek megfelelően.
4. A Küküllő menti dallamkincs és a táncok megismerése.
Egyedi vonásnemek Kozák József, Mezei Ferenc („Csángáló”)
kontrajátékában.
A
környékbeli
zenekarok
összehasonlítása
(Magyarkirályfalva,
Magyarózd, Magyarbece, Szászcsávás).
Követelmények
1. Felvidéki tánczene kísérete (Palócság, Csallóköz, Mátyusföld, verbunk,
lassú csárdás, friss csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc)
mintegy 20 dallam.
2. Mezőségi tánczene kísérete (Magyarpalatka, Magyarszovát ritka és sűrű
magyar, négyes, lassú, cigánytánc ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás,
korcsos) mintegy 20 dallam.
3. Vas és Sopron vármegye népi tánczenéjének kísérete. Régi magyar
tánczenék, korai verbunkosok, nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10
dallam, Tendl Pál, Tendl Vilmos, Csejtei István zenekara.
4. Ádámos és Szászcsávás népzenéje (magyaros, lassú, székely verbunk,
féloláhos, szökő, szegényes) mintegy 5-10 dallam.
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Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Technikai és zenei ismeretek
Jellegzetes akkordmenetek és vonásnemek elsajátítása háromhúros kontrán. Ifj.
Horváth András játéka alapján.
„Klasszikus”
négyhúros
brácsán
bonyolultabb
akkordmenetek
„A-D”
hangnemekben, mind C-G, mind a G-D húrokon a szatmárökörítói és a
tiszakóródi zenekar játéka alapján.
Vonás- és akkordvariációk improvizatív és stílushű használata.
Brácsaszólam lejegyzése és megtanulása, az egyértelmű tévesztések kiszűrése,
hangfelvétel alapján.
A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása, videofelvétel alapján.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
Követelmények
1. Szatmári tánczene kísérete „A” esetleg „D” hangnemekben (magyar
verbunk, csendes, lassú és friss csárdás, kondástánc, ugrós, oláhos)
mintegy 10-15 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete „A-D” hangnemekben (hajnali, lassú
csárdás, szapora, verbunk) mintegy 10-15 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete „A-D” hangnemekben lassú cigánytánc,
lassú csárdás, szökős, sebes csárdás, korcsos mintegy 10-15 dallam.
NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ
Alapfok 1.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Dunántúli tánczene kísérete A-hangnemben (ugrós- és kanásztánc)
mintegy 15 dallam.
2. Rábaközi tánczene kísérete A-hangnemben (dus, verbunk) mintegy 5-10
dallam.
3. Kalotaszegi tánczene kísérete A-G-hangnemben (legényes) mintegy 3-5
dallam.
4. Széki tánczene kísérete A-D-hangnemben (verbunk, lassú, sűrű tempó)
mintegy 5-10 dallam.
Követelmények
Tudja és alkalmazza egyenletes ritmusban, mérsékelten és gyors tempóban is a
különféle dűvő vonásokat (legényes, sűrű tempó), illetve az alapvonásokat
(détaché, martelé, legato).
A tanuló legyen képes
 A basszus funkciók felismerésére és alkalmazására az évfolyam szintjének
megfelelően
 Az alapvonásokat megfelelően játszani bőgőn vagy csellón (ugrós, dus,
legényes, verbunk, lassú)
 Tudatosan előkészíteni és végrehajtani a húr- és vonóváltó műveleteket
 Tudatos hangképzésre, hangszerkezelésre
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Tempótartásra, ritmizálásra, hangsúlyozásra
Hallás utáni dallamtanulása
A zenei tartalom kifejezésének igényével, a tempó, a karakter, a tánctípus
és stílus követelményeinek megfelelően a megtanult dalokat kotta nélkül
muzsikálni
 Felismerni a játszott dallamok szerkezetét
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Széki tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (verbunk, lassú, csárdás,
porka, hétlépés, négyes, sűrű tempó, ritka tempó) mintegy 20 dallam.
2. Dunántúli tánczene kísérete A-D-G alapú hangnemben (ugrós, lassú
csárdás, friss csárdás) mintegy 5-10 dallam.
Követelmények
Tudja és alkalmazza a bőgőn vagy a csellón egyenletes ritmusban, mérsékelten
gyors tempóban is a szimmetrikus és az aszimmetrikus dűvő vonásokat, a lassú
és a verbunk merítéses vonásokat, illetve az alapvonásokat (détaché, martelé,
marcato, legato).
Legyen képes
 A megfelelő hangsúlyozásra, illetve a különböző vonásnemekkel a belső
hangsúlyozásra
 Aszimmetrikus dűvő-vonás használatára külön vonóval is (négyes, lassú),
 A különböző tánctípusokat az adott hangnemben kísérni, illetve a
megfelelő sorzáró formulákkal lezárni (verbunk, ritka tempo, hétlépés)
 A műfaji váltások magabiztos végrehajtására (porka-hétlépés, sűrű-ritka
tempó)
 Teljes tánczenei folyamatok kíséretének eljátszására
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény

Tananyag
1. Rábaközi táncok kísérete (verbunk és frisse, dus, kanásztánc, lassú – friss
csárdás, dudanóták) mintegy 15-20 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete A-G alapú hangnemekben (legényes)
hangnemenként 5-10 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D alapú hangnemben (ritka magyar,
sűrű magyar) mintegy 5 dallam.
Követelmények
A növendék legyen képes
 A pizzicato különböző fajtáinak játékára és az egyes vonásnemek
váltogatására
 Stílusos improvizálásra bőgőn, vagy csellón
 A ritka magyar, sűrű magyar, legényes táncdallamok aszimmetrikus
ritmizálására
 A friss csárdások gyors tempójának megtartására
 Megfelelő zenekari összjátékra
 Igényes zenei előadásmódra különösen az alkalomhoz kötődő dallamoknál
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására.
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Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Bonchidai tánczenék kísérete A-D-G alapú hangnemben (lassú, sűrű
magyar, lassú – sűrű csárdás, román forgatós, lassú és gyors cigányos,
verbunk, sűrű legényes) mintegy 10-15 dallam.
2. Vajdaszentiványi és péterlaki táncok kísérete (verbunk, sebes forduló,
lassú, korcsos, cigánycsárdás) mintegy 10-15 dallam.
3. Méhkeréki táncok kísérete A-D alapú hangnemben, mintegy 3-6 dallam.
Követelmények
Tudja a különböző tánc típusok tempóit és azok műfaji váltásait magabiztosan
végrehajtani.
Alkalmazza az alapvonásokat esetleg német kápás vonóval is és a talpas
pizzicatót mérsékelt gyors tempóban is.
Legyen képes
 A helyes hangsúlyozásra (sebes forduló, korcsos),
 A különböző vonások és pengetések összekötésére, variációira, valamint
különleges vonások alkalmazására
 Aszimmetrikus ritmizálásra, különös tekintettel a román forgatósra, az
ardelenescura és a lungára
 Hallás utáni dallamtanulásra és a megtanult dallamok kotta nélküli
előadására
 A tanult tánctípusokat megfelelő hangnemben kísérni, lezárni és a műfaji
váltásokat helyesen végrehajtani, különös tekintettel a közjátékokra (lassú
és sűrű magyar, sebes forduló, korcsos)
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak elsajátítására és énekes előadó
zenekari kíséretére.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Felvidéki tánczenék kísérete – Palócság, Csallóköz, Mátyusföld (verbunk,
lassú csárdás, friss csárdás, dudanóták, kanásztánc, menyasszonytánc)
mintegy 20 dallam.
2. Mezőségi tánczenék kísérete – Magyarpalatka, Magyarszovát (ritka és sűrű
magyar, négyes, lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökős, sűrű csárdás,
korcsos) mintegy 20 dallam.
3. Vas és Sopron vármegye zenéjének kísérete. Régi magyar tánczenék,
korai verbunkosok, nyugat-dunántúli táncdallamok mintegy 10 dallam.
4. Ádámos népzenéje: magyaros, lassú, székely verbunk, féloláhos, szökő,
szegényes mintegy 5-10 dallam.
Követelmények
A növendék legyen képes
 Önálló gyakorlásra, tanulásra
 Hallás utáni dallamtanulásra
 A dallamok egyszerű lejegyzésére, formai és tartalmi elemzésére
 A különböző tánctípusok között a váltások magabiztos végrehajtására,
ritmikai és zenei értelemben egyaránt (közjátékok, sorzárók stb.)
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A zenei tartalom kifejezésének igényével a tempo, a karakter, a tánctípus
és a dialektus követelményeinek megfelelően a megtanult dallamokat
hallás után játszani, illetve kísérni
 Parlando, rubato, giusto játékmódok igényes kíséretére
 A tanult dialektusok énekelt dallamainak megtanulására és énekes előadó
kísérésére.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
1. Szatmári tánczene kísérete A-alapú hangnemben (magyar verbunk,
csendes, lassú csárdás, kondástánc, ugrós, oláhos) mintegy 10-15 dallam.
2. Kalotaszegi tánczene kísérete A-D-alapú hangnemben (hajnali, lassú
csárdás, szapora, verbunk) mintegy 10-15 dallam.
3. Magyarpalatkai tánczene kísérete A-D-hangnemben (lassú cigánytánc,
lassú csárdás, szökős, sebes csárdás, korcsos) mintegy 10-15 dallam.
Követelmények
Vonásvariációs improvizatív, stílushű használata.
A vonókezelés helyes értelmezése és elsajátítása videofelvételek alapján.
Énekes dallamok megtanulása szöveggel.
NÉPI FURULYA
Előképző 1.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és
ritmikával. Összesen mintegy 10-15 dallam biztos tudása.
Táncritmusú népdalok (lassú csárdás, ugrós) eljátszása.
Követelmények
15 népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi
hangsúlyok adta szabályokra.
Előképző 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Lassú csárdás és sebes csárdás dallamok eljátszása.
Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről. Összesen
mintegy 10-15 székely dallam ismerete.
Követelmények
20 székelyföldi népdal eléneklése és elfurulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a
szöveg és nyelvi hangsúlyok adta szabályokra.
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Székely betlehemes népdalok, könnyű lassú és sebes csárdás dallamok egyszerű, de stílusos előadása.
Rubato, lassú és sebes csárdás és forgatós dallamok stílusosan díszített, variált
eljátszása a Székelyföldről. Összesen mintegy 20 székelyföldi dallam ismerete.
Követelmények
A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata.
A hetedik hang módosítása félfedéssel.
Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása.
Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).
A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.
Variálás és díszítés az udvarhelyszéki székely dialektus szabályai szerint.
Alapfok 2.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Felcsíki féloláhos és lassú csárdás és keserves dallamok stílusos előadása.
Felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallamok stílusos
eljátszása gardonkísérettel is. Összesen mintegy 15-20 felcsíki dallam ismerete.
Követelmények
A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai. A
hetedik hang módosítása villafogással. Triolás ritmusok a forgatós dallamok-ban.
Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok. Variálás és díszítés a
csíki székely dialektus szabályai szerint. Együttjáték másik furulyással,
gardonnal.
Alapfok 3.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Gyimesi kerekes, féloláhos, lassú csárdás dallamok eljátszása.
Gyimesi lassú magyaros, sebes magyaros és csárdás, kettős, sirülője, keserves
dallamok eljátszása gardonkísérettel is. Összesen mintegy 30 gyimesi dallam
ismerete.
Követelmények
A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.
Torokhangos (gégezöngés) kíséret – lányoknál és kisfiúknál még nem kell
eröltetni.
Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és
hangsúlyozásuk.
Gyimesi dallamoak, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint.
Játék gardonkísérettel, másik furulyással.
Alapfok 4.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Somogyi csárdás, ugrós dallamok .
Dél-dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok.
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Összesen mintegy 30 dallam.
Ismerkedés a rokonnépek hangszereivel és dallamaival (pentaton ereszkedő
dallamok).
Finnugor és török népek zenéje
Lemezfelvételek baskír kuraj-zenéről
Követelmények
A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán, és hosszúfurulyán.
A 2. átfújás használata hosszúfurulyán.
A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja hatlyukú és hosszú furulyán
egyaránt.
Alapfok 5.
Tananyag és követelmény

Tananyag
A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája.
Semleges hangsorú furulyák ismerete.
Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk.
Több furulya együttes játéka.
Énekkíséret furulyával.
Az énekes-nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a
furulyajátékban.
Követelmények
Palóc rubato és giusto dallamok eljátszása.
Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása. Dudautánzó furulyajáték. Összesen
mintegy 30 palóc dallam ismerete.
Alapfok 6.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.
A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.
Tilinkójáték.
Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.
Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival.
Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés.
Követelmények
Moldvai táncdallamok.
Széki lassú csárdás, magyar. Moldvai táncdallamok.
Továbbképző 7.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az I-II. évfolyamon tanult dallamokra
építve.
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Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés).
A forgatós táncok dallamvilága.
Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis-dialektusok szabályai szerint.
Követelmények
Marosszéki és gyergyói táncdallamok.
Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sikülje,
héjszák), valamint székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok
(forgatós, verbunk, féloláhos). Játék gardonkísérettel.
Továbbképző 8.
Tananyag és követelmény
Tananyag
A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje.
Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése.
Hangmódosítás villafogásokkal.
A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja.
A flóta. Flóta felvételek
Követelmények
Felső-Tisztavidéki pásztornóták és szilágysági táncdarabok.
Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán. Tiszántúli és szilágysági dallamok
furulyán.
Továbbképző 9.
Tananyag és követelmény

Tananyag
A Küküllő-vidék furulyazenéje.
A 2. és 3. átfújás kombinálása.
A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága.
Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal.
Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések
Követelmények
Küküllő vidéki lassúk, szaporák.
Küküllő vidéki páros táncok, pontozók, keservesek, román táncok.
Továbbképző 10.
Tananyag és követelmény
Tananyag
Észak-mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája.
A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája.
Ritka és sűrű legényesek.
Követelmények
Bálványosváraljai, szásznyíresi, lesői, magyarnemegyei dallamok.
Magyarszováti, visai, füzesi dallamok.
Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai
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furulyások felvételei.
CITERA
ALAPFOK I. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Megfelelő hangszerelhelyezés és helyes testtartás álló helyzetben a hangszer
előtt.
Jobb kéz
A pengető szabályos fogásának kialakítása.
Egyenletes negyed, nyolcad pengetés — kezdetben csak üres húrokon a lc-t1
(befelé-kifelé) pengetés szabályai szerint.
Bal kéz
A 3., illetve 4. ujj használata (a 4. ujjat az életkori és fiziológiai adottságok
függvényében alkalmazzuk).
A gyakorlatok eleinte csak bal kézzel C alapú lá-pentachord és dó-pentachord
hangsorban.
A helyes ujjrend kialakítása.
A két kéz mozgásának összekapcsolása egyszerű gyakorlatok segítségével.
A hüvelykujj csúsztatása.
Nyomóeszköz (toll, fa, műanyag) alkalmazása dó-pentachord hangsorú dallamok
játszásánál.
DALLAMANYAG
Gyermekdalok énekelve és citerán az alsó hangtartományban. Énekkíséret:
először üres pengetéssel (egyszerű ritmus kísérettel majd a citerán játszott
dallamhoz való hozzáénekléssel.
A csoportos citerázás alapjai, egyszerre történő pengetés, dallamindítás,
dallamzárás
Gyermekdalok összefűzése (2-3 gyermekdal folyamatos játszása).
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 gyermekdal.
ZENEI ISMERETEK
A növendék tudja szolmizálni, kottából olvasni és abc-s nevekkel megnevezni a
tanult C-lá és C-dó pentachord hangjait.
Az alsó hangtartomány fogalmának ismerete.
Ismerje a hangszer történetét, múltját, jelenét, a hangszer szerkezetét (több
részeit) típusait
2/4-es ütem, negyed-érték, nyolcad-pár, negyed szünet.
KÖVETELMÉNY
Mérsékelt tempóban negyed- és nyolcadmozgás
A pengetés irányainak pontos elsajátítása.
Negyed szünet pontos betartása.
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés.
Technikai gyakorlatok az alsó hangtartományban (C’-G’-ig) 3, illetve 4 ujjal
és nyomóeszközzel.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
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Gyermekdal-fűzés. csoportos citerázás (2-3 növendék egyszerre játssza
Ugyanazt a dalt).
Gyermekdalok megszólaltatása citerán hozzáénekléssel is.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Jobb kéz
Pengetési technika fejlesztése.
Pengetés egyenes vonalú ütéssel, domború vonalú pengetéssel.
1-langsúlyozás az ütem első hangjain.
A pergetés (tremolo) előkészítése, megkezdése a 2. félévben (sűrű le-föl történő
pengetés. karlendítéssel indítva. a dallamhúrokon pergetve, hosszabb hangokon
gyakorolva).
Szinkópa ritmus pengetése pergetés nélkül
A kiszedős un kapkodós játék a1apjai (kisfej-húrok bependítésének gyakorlása)
Bal kéz
A G B. hangokkal az alsó hangtartomány bővítése,
3 és 4 ujj használata, a hüvelykujj csúsztatása
Hangtartomány váltás: felső hangtartomány: A’, B’, H’, C“, D” - hangok
helye a fogólapon, a hangok helyes ujjrendjének kialakítása.
A két kéz munkájának fokozottabb összehangolása.
DALLAMANYAG
Gyermekdalok és régi stílusú népdalok játéka csak citerán, illetve saját éneket
kísérve.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
ZENEI ISMERETEK
Hangsúlyos és hangsúlytalan pengetés.
Alsó, felső hangtartomány.
Pergetés- tremolo,
Dó-pentachord, dó-hexachord, lá-pentachord, lá-pentaton, dór-hangsor.
Szinkópa ritmus.
KÖVETELMÉNY
Hangsúlvos és hangsúlytalan pengetés tudatos alkalmazása.
Tremolo játék kitartott hangokon.
A tizenhatodos bontás alapjai.
A sorvégi szünet tudatosítása, értékének pontos betartása.
Biztos hangtartomány váltás.
3 és 4 ujjal történő játék, illetve a megfelelő ujjrend kialakítása.
Nyomóeszközzel történő játék.
A szinkópa ritmus pergetés nélküli változatának ismerete és alkalmazása.
A tanult hangsorok játszása felfelé, lefelé negyed és nyolcad értékekkel
középgyors tempóban.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 dalból álló dalcsokrok játéka egyéni és csoportos előadásban az éves
technikai követelményeknek megfelelő szinten.
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Legalább egy dalcsokor megszólaltatása saját éneket kísérve (a növendék
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán).
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Jobb kéz
Tremolo játék fejlesztése.
Pontozott ritmusok, félhang érték, bontott - „autentikus” játékmód szerinti
pengetése.
Tizenhatodos ritmizálás (azonos hangokra bontás).
Sűrű mozgású pengetés.
Lassú és sűrű pengetés váltogatása egy dallamon belül.
Csárdás dallamok játszásánál minden negyed érték hangsúlyos pengetése.
Húrlefogás előkészítése.
A sorvégi szünetek kitöltése a vendéghúrok bependítésével.
A parlando, rubato előadásmód kezdete (már énekelve tanult dallamok
hangszeres megszólaltatása) alapjai.
Dallamhúrok egymáshoz igazítása (hangolás).
Hírcsoportok pengetése (2-3 vendéghúr pengetése a dallamhoz).
Bal kéz
Ujjcsúsztatás 1., 2., 3. ujjal, ujjáttevés, ujjbújtatás.
Biztos hangtartomány váltás.
Nyomóeszközzel való játék (dúr és mixolíd hangsorú dallamok).
DALLAMANYAG
Régi és új stílusú népdalok tempo giusto és parlando előadásban.
Dúr és mixolíd hangsorú dallamok nyomóeszközzel és 3, illetve 4 ujjal történő
megszólaltatása.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 népdal.
ZENEI ISMERETEK
3/4-es ütem.
Új hangsorok: dúr, eol, mixolíd.
Nyújtott ritmus, éles ritmus, félhang érték.
Parlando, rubato, tempo giusto előadásmód.
A csárdás tánc, illetve tempo fogalma.
Alkalmazkodó ritmus (az alkalmazkodó ritmusú dallamokban az éles és
nyújtott ritmusok versszakonkénti más-más elrendeződésének tudatosítása).
Hallás utáni (auditív) daltanulás, előbb énekelve majd hangszeren Játszva.
KÖVETELMÉNY
Pontozott ritmusok megszólaltatása az autentikus pengetésmódnak megfelelően.
Csárdás táncdallamok játéka hangsúlyozással feszes játékmód.
Parlando, rubato dallamok éneklése, majd hangszeres megszólaltatása.
Dallamhúrok behangolása.
Biztos hangtartomány váltás.
Helyes ujjrend alkalmazása.
A dúr, eol és mixolíd hangsorok nyolcad értékben való játszása, felfelé — lefelé
középgyors tempóban.
A TANSZAKI MEGIHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
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3-4 különböző karakterű dalból álló dalcsokor játéka egyéni és csoportos
előadásban az éves technikai követelményeknek megfelelő szinten.
Legalább 1 rubato és 3-4 giusto dallam előadása énekléssel együtt a növendék
hangfekvésének megfelelően hangolt citerán.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A tremolo játék fejlesztése, önálló alkalmazása parlando, rubato dallamokon.
1-húrlefogás gyakorlása.
A díszítés egyszerűbb formái: tizenhatodos bontások, dallamdíszítések dunántúli
ugrós dallamokon, előkék játszása, kis éles, kis nyújtott ritmusok pengetése.
A nyomóeszköz szerepe. Glissando alkalmazása. Sorzárások díszítése
körülírással. Húrozás, hangolás kisfejeken.
DALLAMANYAG
A Dél-alföld hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos megismerése.
Hangzó anyag eredeti felvételek) hallgatása, tanári segítséggel történő elemzése
és értelmezése, hallás után történő zenetanulás (a kotta, mint szemléltető
anyag segítse a tanulót).
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
ZENEI ISMERETEK
Fríg hangsor, fríg zárlat.
Esztam, friss, ugrós tánc.
Glissando, előke, kis éles, kis nyújtott.
KÖVETELMÉNY
A növendék legyen képes
• a pergetés (tremolo) önálló alkalmazására, egyszerűbb dallami és ritmikai
díszítésekre.
• az autentikus játékhoz igazodva a nyomóeszköz biztos használatára és a
glissandózásra,
• egyszerű esztam kíséretre,
• a fríg hangsor nyolcad értékben való játszására (üres G-ről és C-ről indítva)
felfelé és lefelé középgyors tempóban.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 egyénileg összeállított dalcsokor megszólaltatása hozzáénekléssel és
csak hangszeren játszva.
Csoportos citerázás (három-négy fő).
1 dalcsokor a dél-alföldi tájegység eredeti felvételei alapján megszólaltatva.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A tremolo játék tökéletesítése, stílusos alkalmazása.
Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamokban.
Aprózás — tizenhatod mozgású dallamok.
Páratlan nyolcadokból álló ütemek pengetési módjai, hangsúly elhelyezések.
Ritmika és dallami variációk felismerése hangzó felvételekről s annak
gyakorlása.
DALLAMANYAG
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A Dél-Dunántúl hangszeres dallamainak és díszítésmódjának alapos
megismerése.
Ugrósok, kanásztáncok.
X agykunsági, citerán játszott csárdás táncdallamok.
Hangzó anyag (eredeti felvétel) hallgatása, önálló elemzése.
A tanuló legyen képes önállóan készíteni egyszerűbb népzenei összeállításokat
(esetleg feldolgozásokat).
Különböző alaphangú citerák tudatos használata.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
Stílusos tremolo játék.
Húrlefogás lassú dűvő és esztam kíséretű dallamok játszása során.
Tizenhatodos díszítések körülírással, fél oktávnyi futamok játszása.
Sorzáró díszítések alkalmazása.
A nyomóeszköz biztos használata.
Helyes hangsúlyozás.
Az eddig tanult hangsorok gyakorlása tizenhatodokkal.
A citera valamennyi húrjának behangolása.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 egyénileg összeállított dalcsokor énekkel és citerával:
1 a dél-dunántúli, 1 a nagykunsági tájegység eredeti felvételei alapján, 1 pedig
csoportos (3-4 fős) előadásban lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt
szólaljon meg.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. A bal
kéz virtuóz játékának fejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod mozgású díszítések és tizenhatodos dallamok
játszása.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játéka
alapján.
DALLAMANYAG
Az eddig tanultak összegzése. Alföldi, hajdúsági dallamok.
Erdélyi tájegységek táncdallamainak
megszólaltatása
a hagyományos
kíséretmód felhasználásával (lassú dűvő, gyorsdűvő).
Gyimesi és moldvai énekes és hangszeres dallamok citerán történő
megszólaltatása.
Aszimmetrikus ütemezésű dallamok játszása (Gyimes, Moldva. Szlavónia).
ZENEI ISMERETEK
Gyorsdűvő.
Aszimmetrikus ütemezések, illetve ritmusok.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje
kíséretLizdkat.
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Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. Képes
legyen igényesen megformálni az előadandó dallamokat. Legyen tisztában a
különböző zenei tájegységek dallamdíszítéseivel, Ismerje az eredeti játékot.
Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 összeállítás
hajdúsági dallamokat, 1 összeállítás erdélyi táncdallamokat tartalmazzon, 1
csoportos előadásban (3-4 fő) lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt
szólaljon meg.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 va 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dai1anok játszása.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása
alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Az eddig tanultak összegzése.
A felvidéki és az észak-magyarországi tájegységek dallamvilágának
megismerése.
Erdélyi: lőrincrévi, magyarlapádi dallamok játszása, a jellemző díszítésmódok
alkalmazásával.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat,
kíséretfajtákat
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki a magas technikai színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 a
lőrincrévi vagy magyarlapádi énekes és táncdallamokból, 1 felvidéki, 1 pedig
valamely észak-magyarországi tájegység dallamaiból szólaljon meg (a 3
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összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel
együtt).

Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása
alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLA MANYA G
A nyírségi tájegység hagyományos táncdallamainak tanulmányozása (lassú
csárdás, gyors csárdás és friss, oláhos) — eredeti vonós felvételek alapján.
Gyimesi táncdallamok: lassú magyaros, sebes magyaros, verbunk (eredeti
hegedű - gardon, furulya - gardon előadásban megszólaltatott felvételek
alapján).
ELSAJÁTÍTÁNDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat,
kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes tegyen igényesen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán és saját énekét kísérve: 1 nyírségi
csárdásokból, 1 oláhos dallamokból, 1 a gyimesi tájegység hagyományos
Táncdallamaiból, énekeiből szólaljon meg (a 3 összeállításból 1 csoportos
előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt).
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
A jobb kéz valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése.
A bal kéz virtuóz játékának továbbfejlesztése.
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Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka.
Biztos tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása
alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Jászsági, Szolnok megyei és Bács-Kiskun megyei dallamok. Mezőségi eredetileg vonószenekar által megszólaltatott tánczene.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat,
kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjaira.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam. valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort. Képes
legyen igényesen megformálni az előadott dallamokat, Legyen tisztában a
különböző tájegységek dallamdíszítéseivel, ismerje az eredeti játékmódokat.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán 5 saját énekét kísérve: 1 jászsági, 1
Szolnok, illetve Bács-Kiskun megyei, 1 pedig mezőségi dallamokból szólaljon
meg (a 3 összeállításból 1 csoportos előadásban, lehetőleg különböző
népi hangszerekkel együtt).
Továbbképző 10. évfolyam
66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig kialakított játéktechnikai szint továbbfejlesztése. A jobb kéz
valamennyi eddig tanult pengetésmódjának továbbfejlesztése. A bal kéz virtuóz
játékának továbbfejlesztése.
Hangsúlytalan előkék, tizenhatod ritmusú díszítések és dallamok játéka. Biztos
tájékozottság kialakítása az egész fogólapon.
Biztonságos 4 ujjal történő játék.
Gyorsdűvő kíséret eredetileg vonószenekar által előadott dallamok játszása
alapján.
Húrlefogás megfelelő alkalmazása tánckíséret játéka során.
DALLAMANYAG
Dunántúli tájak hagyományos táncmuzsikája.
Székelyföldi, szi1agsági, moldvai táncdallamok eredeti felvetetek alapján.
ELSAJÁTÍTANDÓ ANYAG
Mintegy 40 dallam.
KÖVETELMÉNY
A tanuló ismerje és alkalmazza az eddig tanult pengetési módokat,
kíséretfajtákat.
Tudjon tremolózni a dallam megfelelő hangjain.
Alkalmazza a húrlefogást lassú dűvő és esztam, valamint gyorsdűvő kíséretű
dallamokon.
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Ismerje és tudja játszani valamennyi citerán használatos hangsort.
Képes legyen megformálni az előadott dallamokat.
Legyen tisztában a különböző tájegységek dallamdíszítéseivel.
Ismerje az eredeti játékmódokat.
Alakuljon ki a magas színvonalú játékkultúra.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3 népzenei összeállítás előadása citerán 5 saját énekét kísérve: 1 tolnai, vasi
vagy zalai dallamokból, 1 székelyföldi vagy szilágysági táncdallamokból, 1
hagyományos moldvai táncdalanyagból hangozzék cl (a 3 összeállításhól 1
csoportos előadásban, lehetőleg különböző népi hangszerekkel együtt).

DUDA
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata.
Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).
Variálás és díszítés a Dél-dunántúli dialektus szabályai szerint.
Intonálás dudán.
Egyszerű apráják dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok ugrósok, dudanóták eljátszása furulyán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Dél-dunántúli ugrósok, dudanóták eljátszása furulyán, egyszerű, de stílusos
díszítéssel, variálással. Egyszerű dudacifrák eljátszása dudán. Összesen mintegy
10-15 dallam ismerete.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A palóc furulyajáték.
Semleges hangsorú furulyák.
Dudanóták furulyán.
Intonálás dudán.
Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.
A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.
Egyszerű dallamok, cifrák játéka dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. Palóc dudanóták furulyán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Egyszerű dallamok, dudacifrák dudán. Palóc dudanóták és rubato pásztor- nóták
furulyán, stílusos előadásban. Összesen mintegy 10-15 dallam ismerete.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
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KÖVETELMÉNYEK
Dudautánzó furulyajáték.
A dallam záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.
Hangok elválasztása értelmező előkékkel (nyitott játék) dudán.
A kontrasíp zárt, csak a záróhangok elválasztásánál használjuk.
Bonyolultabb dallamok és közjátékok, egyszerűbb díszítések dudán, a palóc
dialektus szabályai szerint.
A bolhalyuk használata.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dudanóták furulyán. Egyszerű dudanóták és apráják dudán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Dudanóták stílusos, dudautánzó eljátszása furulyán. Egyszerűen, de stílusosan
díszített dudajáték. Összesen 10-15 dallam ismerete.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk mindkét hangszeren.
A dallamhangokat szétválasztó kontrajáték dudán.
A TANSZAKÍ MEGHALLGATÁS ANYAGA
Gazdagabban díszített dudautánzó furulyajáték. Dudanóták és dallamhangokat
elválasztó kontrázással.
AZ ÉV VÉGI BESZÍMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, csárdás és kanásztánc dallamok furulyán, dudautánzó
előadásban. Dudanóták és rubato pásztornóták dudán, a dallamhangokat
elválasztó kontrajátékkal. Összesen mintegy 15-20 dallam ismerete mindkét
hangszeren.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
törzshangok elválasztása zárt technikával.
Az oktávlyuk használata „rikkantásra”.
Bonyolultabb dudacifrák.
Önálló tanulás, egyszerű lejegyzések.
A TANSZAKI IEGHALLGATÁS ANYAGA
Rubato pásztornóták, régi és Új stílusú táncdallamok dudán.
AZÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, régi és Új stílusú táncdallamok dudán. Összesen mintegy
12-20 dallam ismerete.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán és dudán.
A dallamhangokat elválasztó kontrajáték dudán.
Önálló tanulás felvételről, lejegyzés készítése.
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Furulyás dallamok értelmezése dudán.
Ismerkedés a rokonnépek hangszereivel és dallamaival (pentaton ereszkedő
dallamok).
Tánc és ének kísérete.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Rubato pásztornóták, ugrósok és csárdások furulyán, a Dél-dunántúli játékmód
szerint. Egyszerű dunántúli dallamok dudán.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Rubato pásztornóták, ugrósok, csárdás dallamok, dudanóták dudán a Déldunántúli játékmódban. Összesen 25-30 dallam ismerete.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELVMÉNYEK
Ront megyei dudastílus.
Ritmusaprózó kontrajáték.
Zoboraljai magyar és a környező szlovák dudazene.
Önálló dallamtanulás, lejegyzés készítése.
Együttjáték hegedűvel.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Hont és Nyitra megyei dudajáték.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Ront és Nyitra megyei dudajáték. Szlovák és román dudadallamok. Játék
hegedűssel. Összesen 20-25 dallam ismerete.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Szigetközi és csallóközi dudazene.
Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.
Ritmusaprózó kontrajáték.
Ismerkedés a szlovák dudazenével.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Szigetközi dudanóták.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Szigetközi dudanóták. Nyitra környéki szlovák dudazene. Összesen mintegy
20 dallam ismerete.
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Moldvai csángó dudazene.
Ujjrend a bolhalyuk nélküli dudán a kontrát a gyűrűsujj kezeli).
Ismerkedés a sokác gaidával.
Csak énekes változatban fennmaradt dudanóták értelmezése dudán.
Ismerkedés a moldvai csángó furulyazene duda vonatkozású dallamaival.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Moldvai magyar dudadallamok.
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AZ ÉV VEGIBESZAMOLÓ ANYAGA
Moldvai magyar dudadallamok. Délszláv dudadallamok. Összesen mintegy
20 dallam ismerete.

Továbbképző 10. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
KÖVETELMÉNYEK
Jankovics Imre somogyi dudás ujjrendje, dallamai.
Hosszúfurulyás dallamok értelmezése dudán.
A háromsípos sípszár.
Történeti dallamok értelmezése, eljátszása dudán.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok.
AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Dél-dunántúli dallamok. XVI-XVIII. századi dallamaink dudán.
KOBOZ
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A hangszer helyes tartásának megtanítása.
A pengető fogása, a kétféle pengetési irány gyakorlása.
A hangok helye a fogólapon a szolmizációs skálának megfelelően.
KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a növendék
• a hangszer történetét, alkalmazásának módjait, hangolását,
• a hangszer és a pengető helyes tartását, illetve fogását.
Legyen képes
• tisztán intonálva egyszerű skálagyakorlatokat elvégezni (mozgó dó-val),
szolmizációs hangokkal énekelve az ajánlott hangkészleten belül (C H),
• az egyszerűbb pengetési módokat kivitelezni (negyed, nyolcad ritmusban),
• néhány kettőshangzás megszólaltatására,
• alapvető akkordokat tisztán megszólaltatni, ezekkel éneket kísérni.
A TÁNSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 egyszerűbb dallam szólóban és egy énekelt dallam vagy szöveges mondóka
egyszerű kísérettel előadva.

Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A helyes intonáció kialakítása.
A két irányú pengetés egyenletességének kimunkálása.
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KÖVETELMÉNY
A növendék ismerje a megszólaltatható hangok szolmizóciós és abc-s neveit.
Legyen képes
• egyenletes, ritmikus dallamjátékra,
• 2 oktávos modális skálák (dór, eol. mixolíd) eljátszására a ritmusos játék és
helyes intonáció követelményeit szem előtt tartva,
• dűvő- és esztam-játékra a főbb akkordokkal.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 egyszerű moldvai táncdallam, vagy énekkíséret.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az akkordkészlet bővítése.
További pengetési technikák gyakorlása.
KÖVETELMÉNYEK
A tizenhatodos mozgás nyugodt tempóban történő végrehajtása (Pl. hajdútánc-jellegű daraboknál).
Gyorsabb akkordváltások végrehajtása.
Tremolo játék.
Kéthúros dallamjáték fekvésváltás nélkül.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
3-4 közepes nehézségi fokú táncdallam vagy moldvai énekek kísérettel.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az aszimmetrikus kíséreti formákhoz szükséges technikák elsajátítása és
értelmezése.
KÖVETELMÉNYEK
Aszimmetrikus, illetve vagy bonyolultabb ritmusú kíséretek, illetve dallamok
megszólaltatása (p1. kecskés, kettős).
Egyszerűbb moldvai csángó dallamok előadása szólóban.
Kéthúros dallamjáték fekvésváltással.
Önálló kíséretszerkesztés egyszerű harmóniákkal.
Gyors tempójú, egyenletes futamok megszólaltatása.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
2-3 táncdallam vagy kobozzal kísért ének, és egy-két, furulyán vagy hegedűn
játszott táncdallam kísérete.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A parlando kíséret megvalósításához szükséges pengetési technika elsajátítása.
Az akkordkészlet kiterjesztése.
KÖVETELMÉNYEK
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Gyors tempójú és aszimmetrikus ritmusú darabok szólisztikus megszólaltatása.
Ugyanilyen jellegű énekelt, vagy hangszeren játszott művek igényes kísérete.
Parlando ének kísérete.
A TANSZAKI MEGHJJLLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 nehezebb dallam szólisztikus előadása és egy ballada vagy hangszeres
dallam kísérete.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A hangszerkezelési biztonság fejlesztése.
Körülíró díszítés.
KÖVETELMÉNYEK
Magas technikai színvonalú darabok előadása.
Zenekari játék, minden jellegzetes moldvai csángó hangszeres táncdallam
kíséretének ismerete.
Körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazása.
Gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítása.
A hangszertechnika önálló fejlesztésének készsége.
A kifejező előadásmódra való törekvés.
A TANSZAKI MEGHALL GA TÁS És AZ ÉV ‘ÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 virtuóz szólisztikus táncdallam bemutatása és 1-2 énekelt vagy hangszeres
dallam kísérete.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az alapfokú képzésben elsajátított játéktechnikai szint továbbfejlesztése.
Különleges kifejezőeszközök megtanítása (előkék, vibrato, staccato).
Parlando jellegű keleti (arab, török) dallamok.
KÖVETELMÉNYEK
Parlando darabok stílusos megszólaltatása.
Zenekari játék.
Akkordkíséret dallamkiemeléssel.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
1-2 parlando darab, zenekari játék.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 Óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A cimbalomszerű játékmód elsajátítása (virtuóz húrváltások).
Ismerkedés a román kobzajátékkal.
Improvizáció a társas muzsikálás során.
Középkori és reneszánsz művek megszólaltatása a hangszeren.
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KÖVETELMÉNYEK
Stílusos játék a hangszer minden lehetőségét felhasználva.
„Régizenei” dallamok (középkori, vagy reneszánsz táncdallamok, énekkíséretek
stb.) megszólaltatása.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ÉS AZ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ANYAGA
Virtuóz szólisztikus játék és hangszerkíséret zenekarral.
TEKERŐ
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Gyermekdalok, szokásdallamok, jeles napok dalai mintegy 20 dallam.
2. Dél-alföldi oláhosok mintegy 10 dallam.
TECHNIKAI KÉPZÉS
A növendék sajátítsa el
• a hangszer helyes tartását ülő helyzetben,
• a hajtókar megfelelő tartását, indítását, egyenletes, szünetmentes forgatását,
• a bal kéz helyes tartását a kottaháztetőn,
• a szép zenei hang megformálásához szükséges billentéstechnikát,
• a recsegő helyes beállítását.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• egyenletesen, mérsékelt tempóban, szépen formált hangokkal az
alapdallamokat játszani,
• tempótartásra,
• a leváltóhangok alkalmazására üres húrra,
• hallás utáni dallamtanulásra,
• a dallam főhangjainak körülírására,
• fekvésváltásokat megvalósítani C’ - G’ és G’ C2 közti hangtartományban,
• a négyujjas játéktechnika alkalmazására,
• a megtanult dallamokat akár hosszabb zenei folyamatba is illesztve kotta nélkül
eljátszani,
• negyedek és nyolcadok mérsékelt tempójú recsegésére dallamhoz kötötten
vagy anélkül.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2—3 dallamból álló csokor.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi oláhosok mintegy 15 dallam.
2. Dél-alföldi lassú csárdás mintegy 10 dallam.
3. Hajdútáncok: XVIII. századi tánczenék a
típuscsaládhoz kapcsolódva, mintegy 10 dallam.
Körtánc AMI
Program

régi

stílusú

ugrós-legényes

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerét önállóan felövezni, megfelelő tartással ülni,
• a recsegőt a kívánt tempó szerint önállóan beállítani,
• megfelelő billentéstechnikával szépen formált hangokat képezni,
• a dallamokat egyszerű trillákkal, fogott billentyűs leváltóhangokkal díszíteni,
• a négyujjas ujjrendet önállóan alkalmazni,
• hangszerjátékát énekkel színesíteni, énekét hangszerrel kísérni,
• a tá, ti-ti és sorvégi tá-szün ritmusképletek alkalmazására recsegésben,
• a bal és jobb kéz ritmikai függetlenítésére,
• tempóváltásokat megvalósítani hosszabb zenei folyamatban.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2 különböző karakterű műsorszám.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 3. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi lassú csárdás mintegy 15 dallam.
2. Dél-alföldi friss csárdás, duda játékmód és hallgató (kb. 10 dallam).
3. Magyar történeti zene mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerét behangolni a tanár által megadott alaphangra (recsegőhúr),
• a kereket önállóan begyantázni,
• a recsegőt korrigálni erős tempóváltás esetén (lassú — friss csárdás),
• a leváltóhangok dallamalkotó szerepének felismerésére és alkalmazására,
• és 4 hangból álló körülírásokra, egyszerű trillákra, szekvenciákra,
• a tekerő teljes klaviatúráján való tájékozódásra,
• a tá, ti-ti, tij-ri-ri ritmusképleteket recsegni,
• a sorzáró „tij-ri-ri ti-ti tá szün” formula következetes alkalmazására
csárdásokban,
• ismerje a duda-játékmódot, a parlando-rubato előadásmód sajátosságait,
• hosszabb tánczenei folyamatot megfelelő tempóváltással előadni.
Tudjon több tekerővel együtt muzsikálni, és különbséget tenni a népzene és
a régizene (Írott zenei hagyomány) előadásmódja között.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 dallamból álló csokor.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2 különböző karakterű műsorszám.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi tánczene (Szentes) mintegy 15 dallam.
2. Kanásztáncok, dudanóták, ugrósok (népzenei dialektusok szerint) mintegy 15
dallam.
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3. Európai tekerőmuzsika (népzene) mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló legyen képes
• hangszerét önállóan behangolni,
• a húrokat fölvattázni,
• a 3 és 4 ujjas játéktechnikát megkülönböztetni,
• különböző leváltóhangokkal, kötésekkel a dallam belső hangsúlyozására,
• körülírásokat, tartott váltóhangos hosszú trillákat, sorzárlatokat stílusosan
alkalmazni,
• a bal és jobb kéz mozgásait függetleníteni, és azokat koordinálni,
• a recsegésben a tij-ri-ri ti-ti tá szün és a tá, ti-ti, tij-ri-ri sorzárlat stílusos
alkalmazására összefüggő tánczenei folyamatban,
• a ri-ri ti recsegési módus és a szinkópa használatára.
Tudjon
• 3/4-es és 6/8-os dallamokat helyesen hangsúlyozni, recsegés nélkül,
• énekest kísérni,
• dudával, klarinéttal, citerával (burdon hangszerekkel) együtt zenélni,
• néptáncosokat zenével kísérni.
Ismerje a különbséget a hagyományos Dél-alf5ldi játékmód, valamint más táj
egységek tekerőre alkalmazott stílusjegyei között.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2 különböző karakterű műsorszám.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
2-3 különböző karakterű műsorszám hangszerrel, vagy énekkel.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi tánczene (Csongrád) mintegy 15 dallam.
2. Csárdások (népzenei dialektusok szerint) mintegy 15 dallam.
3. Európai tekerőzene (történeti zene) mintegy 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• hangszerén a zászlókat megfelelően behangolni, a húrokat vattázni, a kereket
gyantázni,
• a recsegés dallamon belüli építkezését megvalósítani (negyedekből sűrűsödő
nyolcados-tizenhatodos mozgás, majd sorzárlat stb.),
• a sorzárlat utolsó negyedén hangsúlyt adni (hosszú recsegés),
• a három és négyujjas játékmód tudatos különbségtételére, alkalmazására,
• a négy tizenhatod recsegés megkülönböztetésére és megszólaltatására,
• rövid trillákból álló dallamépítésre a Dél-alföldi stíluson belül,
• akkordfelbontásokra, skálákra,
• speciális hangolású hangszeren játszani (kvart-, oktávhangolás),
• üres dallamhúrra lezárni (0°),
• vonós hangszerekkel, kobozzal, lanttal, tamburafélékkel, furulyákkal együtt
muzsikálni.
TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2-3 különböző műsorszám.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
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2-3 különböző műsorszám, ebből legalább egy kamarazenei formában.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. Regionális népzene (A helyi környezet — település, megye, tájegység,
dialektusterület népzenei anyaga) mintegy 10 dallam.
3. Egyházi népénekek, szokásdallamok, komolyzenei művek kb. 10 dallam.
KÖVETELMÉNYEK
A tanuló legyen képes
• hangszerét beállítani, tisztán behangolni,
• a klaviatúrán tisztán intonálni,
• különböző ujjrendeket megfelelően alkalmazni,
• rövid kromatikus menetekre, akkordfölbontásokra, skálákra,
• a dallamhúr első (A0) és negyedik fokán (Di) lezárni,
• az aszimmetria megvalósítására dallamban és recsegésben,
• az esztamhangsúlyú recsegést megvalósítani,
• a sorkezdő nyolcad és tizenhatod felütés recsegéseket alkalmazni,
• stílusos improvizálásra, a dallami díszítések válogatására.
Ismerje és alkalmazza néhány adatközlő egyéni j átékmódj át.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
2-3 különböző műsorszám, ebből egy zenekarral.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszám, ebből egy zenekarral.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti
zene vagy klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• tisztán intonálni,
• aszimmetria megvalósítására dallamban,
• tartott váltóhangos hosszú trillákra.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer
jellegéből, illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás
történhet egyéni, zenekari vagy kamarazenei formában.
Továbbképző 8. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
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TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti
zene vagy klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• az ismert dallamanyagot összefüggő tánczenei folyamatba rendezni,
• egyszerű akkordfelbontásokat, skálákat játszani.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer
jellegéből, illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás
történhet egyéni, zenekari vagy kamarazenei formában.
Továbbképző 9. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti
zene vagy klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• egyszerűbb ritmus-aszimmetria megvalósítására,
• stílusfüggő ujjrendek megkülönböztetésére.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
Év VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer
jellegéből, illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás
történhet egyéni, zenekari vagy kamarazenei formában.

Továbbképző 10. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
1. Dél-alföldi zene (adatközlői stílusjegyek) mintegy 20 dallam.
2. A tanár és növendéke által közösen választott témakör: népzene, történeti
zene vagy klasszikus zene.
KÖVETELMÉNYEK
A növendék legyen képes
• önálló hangszerkezelésre, beállításra, karbantartásra,
• különböző stílusoknak megfelelő játéktechnika megválasztására, tánczenei
folyamat, koncert program összeállítására.
A TANSZAKI MEGHALLGATÁS ANYAGA
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3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program.
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
3-4 különböző műsorszámból összeállított koncert program, és a hangszer
jellegéből, illetve a választott éves tananyag jellegéből adódóan a beszámoltatás
történhet egyéni, zenekari vagy kamarazenei formában.
NÉPI ÉNEK
Alapfok 1. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A természetes testtartás kialakítása.
A helyes légzés elsajátítása.
Artikulációs gyakorlatok.
Intonációs és ritmusgyakorlatok.
Hangképző skálagyakorlatok.
ZENEI ANYAG
l/l. Ütempáros ás strófikus elemeket tartalmazó gyermekjátékfűzére 2 dallam.
1/2. Dél-dunántúli ás alföldi karikázók, párosítók 8 dallam.
2. Lucázás, karácsonyi köszöntők, Gergely-járás 5 dallam.
3. Dunántúli ugrós és csárdás dallamok 15 dallam.
4. Balladai elemeket tartalmazó lírai dalok (Moldva, Erdély) 5 dallam.
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 szokásdal.
1 táncdallam.
1 lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 2 dalt kell előadni.
Alapfok 2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok.
A hangterjedelem növelése.
A váltóhangok kiegyenlítése skálagyakorlatok segítségével.
Artikulációs gyakorlatok.
Könnyebb díszítési gyakorlatok.
ZENEI ANYAG
1. Guzsalyas és lakodalmi dalok (Moldva, Felvidék) 10 dallam.
2. Újévköszöntők, sárdózás, talalaj 5 dallam.
3. Felső-Tisza vidéki táncdallamok 14 dallam
4/1. Betyárdalok, pásztor- és rabénekek 3 dallam
4/2. Új stílusú balladák 3 dallam
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 guzsalyas vagy lakodalmi összeállítás.
1 táncdallam.
1 ballada vagy lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 2 dalt kell előadni.
Alapfok 3. évfolyam
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évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Légzéskapacitás, hangterjedelem növelése.
Az érthető szövegmondást fejlesztő gyakorlatok.
A tanult dialektusokhoz kapcsolódó díszítési gyakorlatok.
ZENEI ANYAG
1. Karikázók, párosítók (Felföld, Szlavónia) 8 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 10
dallam.)
2. Betlehemesek, háromkirály-járás, pünkösdölő, aratódalok 6 dallam (Emelt
szintű oktatásnál 8 dallam.)
3. Mezőségi táncdallamok és táncszók 15 dallam.
4/1. Mezőségi parlando-rubato dalok 4 dallam (Emelt szintű oktatásnál 8
dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 parlando-rubato dal.
1 ballada.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 4. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Hangterjedelem, légzéskapacitás növelése.
Díszítési és variálási képességfejlesztése.
Szövegmondás javítása.
ZENEI ANYAG
1. Erdélyi lakodalmi szokásdalok 8 dallam (Emelt szintű oktatásnál 10 dallam.)
2. Balázsolás, nagyböjti kántálás, nagyheti énekek, regölés 6 dallam.
3. Kalotaszegi táncdallamok és táncszók 15 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 20
dallam.)
4/1. Kalotaszegi parlando-rubato dallamok 4 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 6
dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 lakodalmi összeállítás.
1 táncdallam.
1 ballada vagy lírai dal.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 5. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
A növendék képes legyen az eddigiekre építve tovább gyarapítani tudását a
népzenei dialektusok eredeti
megszólaltatása érdekében. A tanultakat tudatosan alkalmazva énekeljen tisztán,
Szép szövegmondással, kifejező módon.
ZENEI ANYAG
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1. Bölcsődalok, katonadalok, egyházi népénekek 4 dallam. (Emelt szintű
oktatásnál 6 dallam.)
2. Szüreti dalok, húsvéti dalok, szentiváni énekek, névnapköszöntők 6 dallam.
(Emelt szintű oktatásnál 8 dallam.)
3. Székelyföldi táncdal{amok és táncszók 14 dallam. (Emelt szintű oktatásnát 16
dallam.).
4/l. Székelyfildi parlando-rubato dalok 6 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 8
dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 2 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 4 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 népszokásdal.
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 parlando-rubato dal.
1 ballada.
A félévi értékelésen a tanult anyagból kiválasztott 3 dalt kell előadni.
Alapfok 6. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Legyen képes a növendék
• eddigi tudásának tartalmi és technikai színvonalát továbbfejleszteni,
• állóképességének, terhelhetőségének növelésére,
• fizikai adottságainak továbbfejlesztésére.
ZENEI ANYAG
1. Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásdallamok egy
dialektus zenei anyagán keresztül 10 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 12
dallam.)
2. Gyimesi és moldvai táncdallamok és táncszók 12 dallam. (Emelt szintű
oktatásnál 15 dallam.)
4/1. Moldvai parlando-rubato dalok és gyimesi keservesek 6 dallam. (Emelt
szintű oktatásnál 8 dallam.)
4/2. Klasszikus balladák 4 dallam. (Emelt szintű oktatásnál 6 dallam.)
AZ ÉV VÉGI VIZSGA ANYAGA
1 dalcsokor táncdallamokból.
1 moldvai parlando-rubato dal.
1 gyimesi keserves.
1 ballada.
A félévi értékelésre a tanult anyagból kiválasztott 4 dalt kell előadni.
Továbbképző 7. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x30 vagy 2x45 perc)
TANANYAG
Az eddig tanultakra építve fejlesszük tovább a tanuló készségeit
(hangterjedelem, kifejező szövegmondás, a dialektusokra jellemző hangvétel és
díszítési módok).
ZENEI ANYAG
A továbbképző lehetőséget teremt arra, hogy tájegységenként összefoglaljuk a
jellemző dialektus sajátságokat. A kijelölt tananyagban minden évben
szerepeljen egy határainkon belüli és kívüli tájegység, különböző nehézségi
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fokon. Az anyag összeállításánál törekedjünk arra, hogy helyet kapjanak az adott
tájegységre jellemző főbb stílusok és népdaltípusok (régi és Új stílusú parlandorubato dalok, balladák, táncdallamok, népszokásdalok). A továbbképző
évfolyamaiban a tananyagot a növendék alapfokon elvégzett anyaga, egyéni
adottságai, érdeklődése figyelembe vételével állítsuk össze. Az’ iskola
adottságaitól függően a továbbképzőben teremtsünk lehetőséget a népdalok
stílusos hangszerkíséretes megszólaltatására. Ösztönözzük a növendékeket
énekes-hangszeres együttesek alakítására, a kamarazene tantárgy keretein kívül
is.
AJÁNLOTT TEMATIKA A TOVÁBBKÉPZŐ TÖBBI ÉVFOLYAMÁN:
Továbbképző 7. évfolyam
A. Felső-Tisza vidék
B. Moldva
Továbbképző 8. évfolyam
A. Dél-Dunántúl
B. Székelyföld
Továbbképző 9. évfolyam
A. Felföld
B. Mezőség, Kalotaszeg
Továbbképző 10. évfolyam
A. Dél-Alföld
B. Gyimes
Ez a dialektus-felosztás a tanár és diák egyéni igényei szerint felcserélhető.
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SZOLFÉZS
Előképző 1.
Tananyag
- ismerkedjen meg a mondókákkal, kiolvasókkal, népi gyermekjátékokkal és
népszokásokkal (2 félévre elosztva).
- tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, pentaton és
pentachord fordulatú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a karácsonyi ünnepkörhöz és a farsanghoz
tartozó népszokások dallamvilága.
2. Szolfézs ismeretek
- Egyenletes
lüktetés
- mérőütés - fogalma, megfigyelése, gyakorlati
alkalmazása.
- Negyed, nyolcad érték és negyed szünet felismerése, megszólaltatása,
kottaképről való olvasása.
- A szolmizációs hangok felismerése kézjelről: dó, ré, mi, szó, lá.
- A vonalrendszer ismerete.
A szolmizációs hangok elhelyezése az ötvonalas rendszerben.
Egyszerűbb két-, három-, négy-, és ötfokú dallamok elhelyezése, illetve
éneklése kézjel után.
3. Elméleti ismeretek
A kiolvasók és mondókák jellemzői.
A gyermekfolklór szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és gyermekdal
tempójának, ritmusának, jellemzői, formái. Dallamának ismérvei: hangköz,
hangterjedelem, hangkészlet és szövegének jellegzetességei.
A népszokás: a népi ünnepek három nagy
csoportja.
A jeles napok jellemzői.
A karácsonyi ünnepkör ideje, ahhoz fűződő hiedelmek, a szokások
jellemzőinek ismerete. Karácsonyi, betlehemes énekek, kántálók.
A farsangi népszokások ideje, jellemzői, hozzá fűződő hiedelmek megismerése.
4. Szakkifejezések
Mérőütés, negyed, nyolcad, negyed szünet, szolmizációs hangok,
vonalrendszer. Tempó, ütempár, hangköz, hangterjedelem,
hangkészlet.
Betlehemezés, kántálás.
5. Zenei írás - olvasás
A mondókák ritmusának felismerése, hallás után ritmusjelekkel való leírása.
Könnyebb bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord,
pentaton. dallamok elhelyezése a vonalrendszerben. Könnyebb két-három fokú
gyermekdalok éneklése kottáról.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok,gyermekdalok,
mondókák,
kiolvasók,
magyar
népdalok, a népszokások közül a
karácsonyi és farsangi szokáshoz tartozó hang- és video-felvételek.
Követelmények
Tanuljanak meg 15-20 mondókát, kiolvasót, ismerjenek 20-30 népi
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gyermekjátékot, azok dallamait tisztán tudják elénekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (fogalma, ritmusa, tempója, formai
felépítése, jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének
sajátosságai).
Ismerjék a népszokások három nagy csoportját és a jeles napok
jellegzetességeit.
Ismerjék a farsangi népszokások, tartalmát, jellemzőit, illetve
tudjanak
hozzá 5-8 példát énekelni.
Ismerjék a karácsonyi népszokások idejét, tartalmát, jellemzőit, illetve
tudjanak 8-10
karácsonyi és betlehemes éneket, kántálót elénekelni és a szokását bemutatni.
Gyermekdalok vagy egyszerűbb népdalok felismerése dallam, illetve
szolmizáció alapján. Mondókák ritmusának hallás után való leírása.
Könnyebb,
kis
hangterjedelmű
és
a hangkészletű gyermekdalok
elhelyezése
a
vonalrendszerben,
kottaképről
való
leéneklése tanári
segítséggel.
Előképző 2.
Tananyag
- a növendék ismerkedjen meg az eddig tanultakhoz újabb népszokások
dallamaival, a magyar népi hangszerek csoportjaival,
azon belül
egy-két hangszerrel (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, pentachord és pentaton hangsorú
magyar népdalok. A magyar népszokások közül a regösénekek és a húsvéti
népszokásos dallamai.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanult szolmizációs hangokhoz a ti és a fá. Fél, pontozott fél, egész
érték , szinkópa, nyolcad, fél és egész szünet felismerése, megszólaltatása,
kottaképről
való
olvasása.
A szolmizációs
hangok
elhelyezése
a
vonalrendszerben kulcs nélkül, majd később violin kulccsal. 1#, 1b
előjegyzés használata.
3. Elméleti ismeretek
A regösének fogalma a szokás ideje, résztvevői és hangszerei.
A Húsvét ideje, a szokások jellemzői, a hozzájuk fűződő
hiedelmek. A népi hangszerek fogalma és főbb fajtái.
Az
alábbi
magyar
népi
hangszerek
jellemzőinek
ismerete,
megszólaltatásuk
módja
és alkalmai,
jelentőségük,
illetve
a
hangszerekhez fűződő hiedelmek, szokások vázlatos ismertetése:
Cimbalom.
Citera. Vályúcitera, oldalfejes,
hasas citera. Duda.
Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya,
hosszú furulya. Hegedű, kontra, bőgő, cselló.
Kereplő. Kalapácsos kereplő, fogas vagy bordás kereplő, szekrényes
kereplő, szélkereplő. Kolomp, csengő, pergő.
Nádsíp.
4. Szakkifejezések
Bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord, pentaton.
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Fél, pontozott fél, egész érték, szinkópa, nyolcad, fél és egész szünet.
Violin kulcs. 1#, 1b előjegyzés.
Regösének.
5. Zenei írás - olvasás
Rövid ritmusok, könnyebb gyermekdalok lejegyzése ritmusjegyekkel,
betűkottával, hangjegyekkel. Négy-ötfokú gyermekdalok éneklése
kottáról.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. A népszokások közül a
húsvéti ünnephez tartozó felvételek, regösénekek. Olyan szokásanyagok hangés videofelvételeinek megismertetése (lehetőség szerint a hangszert élőben is
bemutatva) amelyekben a következő hangszerek szerepelnek:
4 fajta
kereplő, kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő,
nádsíp, duda, furulyák különböző fajtái.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 népi gyermekjátékot, azok dallamát tudják tisztán
énekelni, illetve játékát bemutatni. Ezekből mintegy 20 dalt tudjanak
szolmizálni is.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (ismétlés).
Tudjanak 15-20 pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel
és szolmizálva. Ismerjék az alábbi népszokásokat, azok idejét, egy-egy
hozzájuk fűződő hiedelmet, szokást. Tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve a
szokást eljátszani: regösénekek, húsvéti ünnepkör. Ismerjék a következő
magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel formájuk és hangzásuk alapján: kereplők,
kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda,
furulyák.
Alapfok 1.
- a régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése,
további népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek
megismerése (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hangilletve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül Luca napja, István és János napja, Újév,
Szent Balázs napja, Szent Gergely napja és a hozzátartozó dallamok.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése.
- Az eddigi ritmusképletekhez az éles- és nyújtott ritmus.
- A 2/4 -, 4/4 -, 3/4 - es ütemmutató jelentése
- 1#, 1b előjegyzés használata.
- A hangnemek megállapítása az előjegyzés és a záróhang alapján.
- A hétfokú hangsorok közül: a dúr, az eol (moll) és a dór.
- Hangközök: tiszta prím, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.
- A zenei kulcsok fogalomköre, G-kulcs, F-kulcs.
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3. Elméleti ismeretek
A régi stílusú népdal jellemzői.
Népdalelemzés a következő szempontok szerint: stílus, sorszerkezet,
előadásmód.
Luca napjának ideje, a hozzá fűződő hiedelmek, játékos szokások játszása,
táji jellegzetességei.
István- és János-napi köszöntés, Szent István vértanú és Szent János
evangélista ünnepe, a szokás jellemzői.
Az újévi népszokások bemutatása, jellemzői, hozzájuk fűződő hiedelmek és
jóslások.
Szent Balázs napjának ideje, Szent Balázs püspökhöz fűződő
legenda. Az e naphoz kapcsolódó adománygyűjtő szokás ismerete.
Szent Gergely napjának ideje. Szent Gergely pápa tiszteletére elrendelt
adománygyűjtő népszokás.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete,
megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez
fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása: Dob.
Facimbalom.
Harántfurulya
.
Kanásztülök,
kürt. Koboz.
Köcsögduda,
bika.
Láncosbot.
Regössíp,
töröksíp.
Tekerő.
4. Szakkifejezések
Hexachord, hexaton. Éles ritmus, nyújtott ritmus. Az ütemmutató fogalma, 2/4
- , 3/4 -, 4/4 - es ütem. A hangköz fogalma. A következő hangközök: tiszta
prím, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv, kis és nagy szekund, kis és nagy
terc. Az első három # és b előjegyzés neve és helye a vonalrendszerben.
Hangnem. Hangsorok: dúr, eol (moll), dór. G-kulcs, F-kulcs.
Régi stílus. Dudanóta, kanásztánc. Parlando, rubato,
tempó giusto. Díszítések, előke, utóka, főhang,
glissando.
Szótagszám, sorszerkezet,
kvintváltás. Adománygyűjtő
szokás.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon és elektrofon hangszerek. Kürt- és
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok.
5. Zenei írás - olvasás
Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. Gyermekdalok,
könnyebb régi stílusú népdalok éneklése kottakép alapján.
6. Zenehallgatás
Régi stílusú magyar népdalok. A népszokások közül az újévi szokáshoz,
Szent Balázs napjához, Szent Gergely napjához, Luca napjához, valamint
István- és János napjához tartozó felvételek. A következő népi hangszereken
szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség
szerint a hangszert élőben is bemutatva): facimbalom, láncosbot, köcsögduda,
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bika, dob, koboz, tekerő, kanásztülök, kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül. A régi stílusú népdalok általános ismérvei.
Mutassák be a tanult népszokások jellemzőit, főbb csoportjait, határozzák
meg a jeles nap fogalmát.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, és
eljátszani: Újév, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István
és János napja.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit,
hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külsejük
és
hangzásuk alapján: facimbalom, láncos-bot, köcsögduda, bika, koboz, dob,
tekerő, kanásztülök, kürt, regös-síp, töröksíp, harántfurulya.
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Alapfok 2.
- a új stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése,
további népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek
megismerése (2 félévre elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok autentikus
hangilletve videofelvételeit is ismerje
meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül az adventi időszakhoz a Vízkereszthez,
Pünkösdhöz, Szent Iván napjához és aratáshoz tartozó dalanyag.
2. Szolfézs ismeretek
Az előző években tanultak ismétlése. A második, osztály anyagának
elsajátításához szükséges szolfézs ismeretek: Az eddig tanult ritmusokhoz a
tizenhatodok, nyolcad triola, 3/8-os ütem, váltakozó ütem. A 2#; s 2b
előjegyzés
használata.
A
hétfokú
hangsorokhoz:
a
mixolíd.
A
hangközökhöz: kis szekund, nagy szekund.
3. Elméleti ismeretek
- Az új stílusú magyar népdal jellemzői, fajtái, sorszerkezetének
meghatározása.
- Népdalelemzés: szótagszám, ütemszám.
- Az adventi időszak eredete, ideje, a szokás jellemzői és hozzá fűződő
hiedelmek, tilalmak.
- Az„adventölés”, mint adománygyűjtő szokás.
- A Vízkereszt ideje, a szokás jellemzői és a hozzá fűződő hiedelmek.
- A három-király-járás ideje, megjelenítői, jellegzetességei.
- A Pünkösd ideje. A szokás változatainak, a pünkösdi királyválasztás, a
pünkösdölés és pünkösdikirályné-járás ismerete. Az ünnephez tartozó
hiedelmek, jóslások felsorolása.
- A Szent Iván napi népszokás eredete, a szokás jellemzői, illetve a
hozzá fűződő jóslások, hiedelmek.
- Aratás és a hozzá tartozó szokások ismerete.
- Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete,
megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez
fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása:
Cserépsípok.
Okari
na.
Tamb
ura.
Tárogató,
klarinét.
Tilinkó.
Trombit
a.
Ütőgar
don.
Doromb.
Mirliton hangszerek.
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5. Szakkifejezések
Tizenhatod, nyolcad triola, 3/8-os ütem, váltakozó ütem. Mixolíd. Kis szext,
nagy szext. Az első öt # és b előjegyzés neve és helye a vonalrendszerben.
Új stílus. Szimmetrikus,
aszimmetrikus. Advent,
adventölés.
Mirliton hangszerek.
6. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve
éneklése kottakép alapján.
7. Zenehallgatás
Régi
és
új
stílusú
magyar
népdalok.
A
népszokások
közül
a
Vízkereszthez, Pünkösdhöz, Szent Iván napjához, aratáshoz és adventi
időszakhoz tartozó felvételek. A következő népi hangszereken szóló és
azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a
hangszert élőben is bemutatva): doromb, mirliton hangszerek, tambura,
ütőgardon, trombita, tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül. Az új stílusú népdal általános ismérvei.
Ismerjék a következő népszokások, tartalmát, idejét, a hozzájuk
fűződő hiedelmeket, szokásokat és tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve
eljátszani hozzá: Advent, Vízkereszt, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás.
Ismerjék vázlatosan akövetkező
magyar
népi
hangszerek alkotórészeit,fajtáit,táji jellegzetességét, hozzá fűződő
szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján:
doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita, tárogató,
klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.
Alapfok 3.
- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával,
jellemzőivel dallamaival (2 félévre elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok autentikus
hangilletve videofelvételeit is ismerje
meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a Talalaj-vasárnap, a
Sárdóvasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és a villőzés szokásaihoz
tartozó dallamok.
A párosító
népdalok.
2. Szolfézs
ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése.
- Kis nyújtott, kis éles ritmus, 6/8-os ütem.
3# és 3b előjegyzés használata. A módosított hangok és feloldásaik.
A dúr és moll hármashangzat alaphelyzetben.
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- A fríg hangsor.
- További hangközök: kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy szeptim.
3.Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú magyar népdal jellemzői (ismétlés).
Népdalelemzés: kadenciák, hangsorok.
A Talalaj-vasárnap és a Sárdó-vasárnap ideje, résztvevői és a szokások
ismerete.
A Virágvasárnap eredete, ideje, hozzá tartozó téltemető-tavaszhírdető
szokások, a kiszehajtás és villőzés.
A párosító dallamok és szövegeik jellemzői, formai tagolódásuk. A hozzájuk
kapcsolódó jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak
felsorolása.
A párosító-, és házasítódalok fogalomköre, a hozzájuk fűződő hiedelmek
leírása.
4. Szakkifejezések
Kis nyújtott- kis éles ritmus. 6/8-os ütem. Hangmódosítás, módosító jel.
Dúr és moll hármashangzat. Fríg. kis szext, nagy szext, kis szeptim, nagy
szeptim.
Villőzés.
5. Zenei írás - olvasás
Díszítés nélküli, egyszerűbb,
régi és új stílusú népdalok lejegyzése
hallás után, valamint azok kottaképről éneklése.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Talalaj-vasárnap,
Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés szokáshoz
tartozó felvételek. Párosítók.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
Ismerjék a következő népszokások idejét, tartalmát és a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat. Tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, illetve
a
szokást
eljátszani:
Talalaj- vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó,
Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés.
Ismerjék a párosítók jellemzőit, jelentőségét, a hozzájuk fűződő
hiedelmeket és tudjanak hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.
Alapfok 4.
- a növendék ismerkedjen meg a népballadák, rabénekek, pásztordalok
jellemzőivel, dallamaival és a következő népdalcsoportok jellemzőivel: régi népi
réteg, régi műzenei átvételek, szomszéd népi átvételek. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar
népdalok. Népballadák,
rabénekek, pásztordalok.
2. Szolfézs ismeretek
Az eddig tanultak ismétlése. A negyedik osztály anyagának elsajátításához
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szükséges szolfézs ismeretek:
4#
és
4b
előjegyzés
használata.
Valamennyi modális hangsor és jellemző hangközeik. Valamennyi tiszta,
kicsi, nagy, szűkített és bővített hangköz. A négy féle hármashangzat
alaphelyzetben (dúr, moll, szűkített, bővített). A hangközökhöz: kis nóna,
nagy nóna, kis decima, nagy decima.
3. Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú népdalok
jellemzői. A következő
népdalcsoportok jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak)
2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek - XVI-XVII. századi egyháziés vilá
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva,
bolgár dallamok nyomai.
Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a
hangterjedelemmel (ambitus). A népballada fogalma, előadásának
jellemzői.
Fő csoportjai és jellemzőik: klasszikus balladák,történelmi vonatkozású balladák
lírai balladák,strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek.
4. Szakkifejezések
Líd, lokriszi. Kis nóna, nagy nóna, kis decima, nagy decima. Szűkítet,
bővített hármashangzat.
Históriás ének, „jaj-nóta”, gregorián. Betyárballada, rabének.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbben, díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és
kottakép alapján való éneklése.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú magyar népdalok. Népballadák, rabénekek, pásztordalok.
Hangszeres zene.
Követelmények
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
Ismerjék a következő népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb
csoportjait: A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás
ének, „jaj-nóták” 2. régi műzenei, európai és gregorián dallamátvételek.
A XVI-XVII. századi egyházi és világi énekek változatai. Szomszéd népi
átvételek. Ezekre tudjanak dallampéldákat énekelni.
Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada
fogalmát, főbb ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni.
Alapfok 5.
- ismerkedjen meg a sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival. Ismerje a
kötetlen szerkezetű népdalok jellemzőit példákkal illusztrálva. Ismerje a
magyar
népzenekutatás
főbb
képviselőit,
munkásságát
és
néhány
kiemelkedő adatközlőt. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
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Régi és új stílusú magyar
népdalok. Siratók, illetve a
sirató stílus.
2. Szolfézs ismeretek
- Nehezebb ritmusképletek,harmincketted,tizenhatodtriola,
szinkópaláncok,
átkötött hangok.
- Aszimmetrikus ütemek (pl. bolgár ritmus).
- Az 5# és 5b előjegyzés használata.
- A négy alapfokú hármashangzathoz a két négyeshangzat: domináns
szeptim, szűkített szeptim.
- Az I., IV., és V. fokú hangzatok dúrban és mollban.
3. Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb
csoportjai: A.) ütempár szerkezetűek
- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók,
mondókák, bizonyos
jeles napok dalai, lakodalmi csujjogatók,
táncszók).
- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok
dal
ai). B.) Recitatívok:
- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét
gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez, egyháziének-paródiák,
siratóparódiák).
- 2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter”
tájékoztatók,
kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések,
töredékdalla
mok). A népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando
Díszítések
fajtái.
A sirató dallamának, ütemének, ritmusának dinamikájában és szövegének
jellemzői. A
rögtönzés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves.
A magyar népzenekutatás legnevesebb képviselői, munkásságuk és
néhány kiemelkedő eredeti előadó.
Népdalelemzés
a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet,
előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia),
ütemszám (pódia), szótagszám, ritmus, megjegyzés.
4. Szakkifejezések
Harmincketted, tizenhatod triola. Aszimmetrikus ütemek (bolgár ritmus...).
I., IV., V. fok (tonika, szubdomináns, domináns). Négyeshangzatok:
domináns szeptim, szűkített szeptim.
Recitálás,
recitatív.
Csujjogató,
táncszó.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus),
sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia - izopód, heteropód, bipód,
tripód, tetrapód), szótagszám (Szillábia - izoszillabikus, heteroszillabikus),
ritmus (ritmika - izoritmikus, heteroritmikus).
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5. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes népdalok és könnyebb hangszeres darabok
lejegyzése
eredeti hangfelvételről. Díszített régi és új stílusú népdalok éneklése
kottaképről.
6. Zenehallgatás
Régi és új stílusú népdalok, hangszeres népzene. Siratók hang- és
videofelvételeken.
Követelmények
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül.
A dallamokat elemezzék a tanult 10 szempont szerint.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, jellemzői
1-2 példával illusztrálva.
Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit,
munkásságukat és a néhány kiemelkedő adatközlőt.
Alapfok 6.
Elvégzendő anyagmennyiség: a növendék ismerkedjen meg a magyar
zenetörténeti dallamok egy-két csoportjával példákkal illusztrálva. Ismerje a
magyar népzene
öt nagy dialektusterületét, azok kisebb tájegységeit (2
félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar
népdalok. Magyar
zenetörténeti dallamok.
2. Szolfézs ismeretek
- A teljes kvintkör.
- Kromatika.
- A négyféle hármashangzat és megfordításaik, és a két négyeshangzat.
4. Elméleti ismeretek
A magyar népdalok elemzése.
Magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai.
A magyar népzene öt dialektusterülete, azon belül a kisebb tájegységek,
egyes etnikumok. Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai.
I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug és
Csallóköz.
II.
Észak:
Zobor-vidék,
Csallóköz,
Mátyusföld,
Palócvidék,
Bodrogköz
stb.
III. Alföld: Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék
IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina
V. Moldva
Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint.
5. Szakkifejezések
Kvintkör. Kromatika. Hármashangzat megfordítások: alap, szextakkord,
kvartszext akkord. Kódex, melodiárium, ungaresca, verbunkos.
Etnikai csoport, dialektus.
6. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes és (esetleg többszólamú) hangszeres népzene lejegyzése
eredeti hangfelvételekről. Egyszerűbben díszített népdalok leéneklése
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kottakép alapján.
7. Zenehallgatás
Énekes és hangszeres magyar népzene. Zenetörténeti dallamok.
Követelmények
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül, azokat
elemezni. Ismerjék a magyar zenetörténeti dallamok egyes csoportjait,
jellemzőit példákkal illusztrálva. Határozzák meg a magyar népzene öt
dialektus területét, kisebb táji dialektusait. Tudjanak egy-két példát
énekelni a különböző tájegységekhez. Tájékozódjanak jól Magyarország 1913as vármegye szerinti felosztásának térképén.
Továbbképző 7.
- ismerkedjen meg a mondókákkal, kiolvasókkal, népi gyermekjátékokkal és
népszokásokkal, a régi és új stílusú népdal általános ismérveivel és dallamaival,
illetve tudja azokat az elemzés 10 szempontja szerint elemezni. (2
félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, kiolvasók,
mondókák. Régi és új stílusú népdalok.
A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamok: Újév,
farsang, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Advent, Luca napja,
Karácsony, István és János napja.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges
szolfézs ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt
szolfézs csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A kisolvasó és mondóka jellemzői.
A
gyermekfolklór
célja,
szerepe
a
néphagyományban.
A
gyermekjáték és gyermekdal ritmusának, tempójának jellemzői, formai
tagozódása.
Dallamának
ismérvei:
hangközei, hangterjedelme,
hangkészlete. Szövegének jellegzetességei, a szövegváltozasok, -torzulások
kialakulása és fajtái.
A régi stílusú népdal két nagy csoportja, jellemzői, sorszerkezetének
meghatározása. Az új stílusú magyar népdal jellemzői, sorszerkezetének
meghatározása, két csoportja.
A népszokás: a népi ünnepek három csoportja. A jeles napok jellemzői, táji
sajátosságai.
A következő ünnepek népszokásainak ideje, jellemzői, a hozzájuk fűződő
hiedelmek: Újév, Farsang, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét,
Advent, Luca napja, Karácsony, István és János napja.
Népdalelemzés
a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet,
előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia),
ütemszám (pódia), szótagszám, ritmus, megjegyzés.
4. Szakkifejezések
Alkalmazkodó ritmus, ütempár.
Díszítés, előke, utóka, főhang, glissando.
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Parlando, rubato, tempo giusto, szimmetrikus, aszimmetrikus,
dudanóta, kanásztánc. Betlehemezés, kántálás, regölés,
adománygyűjtő szokás, advent, „adventölés”.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus),
sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia - izopód, heteropód, bipód,
tripód, tetrapód), szótagszám (Szillábia - izoszillabikus, heteroszillabikus),
ritmus (ritmika - izoritmikus, heteroritmikus).
5. Zenei írás - olvasás
Díszítés nélküli pentaton és pentachord hangkészletű népdalok lejegyzése
hallás után, azok éneklése kottaképről.
6. Zenehallgatás
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar
népdalok, hangszeres zene. A népszokások közül az Újév, a Farsang,
Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Húsvét, Adventi időszak, Luca
napja, Karácsony, István és János napjához tartozó hang- és videofelvételek.
Követelmények
Ismerjenek 5-10 népi gyermekjátékot és azok dallamát tisztán énekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit úgymint: ritmusa, tempója, formai
tagozódása, jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének
sajátosságai.
Ismerjék a régi és új stílusú népdalok jellemzőit.
Tudjanak 15-20 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismertessék a népszokás fogalmát, három nagy csoportját, a jeles napok
jellegzetességeit. Ismerjék a következő népszokások idejét fogalmát,
tartalmát, jellemzőit, illetve tudjanak 5-8 példát hozzá énekelni: újév, farsang,
Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, húsvét, advent, Luca napja,
karácsony, István és János napja.
Továbbképző 8.
- ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító fogalmával,
jellemző dallamaival. A következő népdalcsoportok jellemzőivel , azokat
példákkal is illusztrálva: régi népi réteg, régi műzenei átvételek,
szomszéd népi átvételek, újabb műzenei hatások. A magyar népi hangszerek
csoportjaival, azon belül egy-két hangszerrel. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a következő ünnepekhez tartozó dallamai:
Vízkereszt, Talalaj- vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap,
kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás és regösénekek.
A párosító népdalok.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges
szolfézs ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt
szolfézs csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
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A következő népszokások tartalma, ideje, jellemzői és a hozzájuk
fűződő hiedelmek: Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó,
Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás és
regösénekek.
A párosító fogalma, szövegének jellemzői, formai tagolódása. A hozzá
kapcsolódó jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása. A
párosító-, házasítódal jelentősége, hozzá fűződő hiedelmek, jellegzetes
dallamai.
A régi és új stílusú népdalok
jellemzői.
A következő népdalcsoportok
jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16 szótagúak)
2. Műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek, XVI-XVII. századi egyházi és vilá
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva,
bolgár dallamok nyomai.
A népi hangszer fogalomköre.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, kisebb alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete,
megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez
fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása: Cimbalom.
Citera. Vályúcitera, oldalfejes-,
hasas citera. Doromb.
Duda.
Facimbal
om.
Furulya. 6 lyukú furulya, kettős furulya,
hosszú furulya. Harántfurulya.
Hegedű, kontra,
bőgő. Kolomp,
csengő, pergő.
Köcsögduda, bika.
Regössíp,
töröksíp. Tekerő.
Tilinkó.
4. Szakkifejezések
Históriás ének, „jaj-nóta”,
gregoriánének. Regösének,
villőzés.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon, elektrofon hangszer. Kürt- és
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok. Diatónikus, kromatikus.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbb, díszített régi, új és vegyes stílusú népdalok lejegyzése
hallás után és kottakép alapján való éneklése.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres népzene. A népszokások közül a Vízkereszt,
Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás,
villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás, regösénekekhez tartozó hang- és
videofelvételek. Párosító dallamok. A következő népi hangszereken szóló és
azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a
hangszert élőben is bemutatva): kolomp, csengő, pergő, doromb, köcsögduda,
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bika, facimbalom, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, tekerő, duda,
regössíp, töröksíp, tilinkó, harántfurulya, furulyák különböző fajtái.
Követelmények
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismerjék a következő népszokások fogalmát, tartalmát, jellemzőit,
jellemző dallamait: Vízkereszt, Talalaj-vasárnap, Sárdó-vasárnap, Húshagyó,
Virágvasárnap, kiszehajtás, villőzés, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás,
regösénekek.
Ismerjék a párosító fogalmát, jellemzőit, jelentőségét, a hozzá fűződő
hiedelmeket dallampéldákkal illusztrálva.
Ismerjék a következő népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb
csoportjait: A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóták, históriás
énekek,
„jaj-nóták”
2.
régi
műzenei, illetve európai és gregorián
dallamátvételek. A XVI-XVII. századi egyházi és világi énekek változatai.
Szomszéd népi átvételek. Mindezekre tudjanak dallampéldákat énekelni.
Ismerjék a hangszer illetve a népi hangszer fogalmát. Ismerjék a
következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, a hozzájuk fűződő
szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján: kolomp,
csengő, pergő, doromb, köcsögduda, bika, facimbalom, citera, cimbalom,
hegedű,
kontra, bőgő, tekerő, duda, regössíp, töröksíp, tilinkó,
harántfurulya, furulyák.
Továbbképző 9.
- ismerkedjen meg a népballadák, rabénekek, pásztordalok jellemzőivel,
dallamaival, a kötetlen szerkezetű magyar népdalok jellemzőivel, kisebb
csoportjaival, dallamaival, újabb magyar népi hangszerekkel. (2 félévre
elosztva).
- Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus
hang- illetve videofelvételeit is ismerje meg.:
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú népdalok.
Népballadák, rabénekek,
pásztordalok.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges
szolfézs ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt
szolfézs csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb
csoportjai: A.) ütempár szerkezetűek
- 1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók,
mondókák, bizonyos
jeles napok dalai, lakodalmi csujjogatók,
táncszók).
- 2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok
- 1. recitáló dallamok (ima- és ráolvasó szövegek, betét
gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez, egyháziének-paródiák,
siratóparódiák).
2. Siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
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C.) A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési„bakter”
tájékoztatók,
kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott jelzések,
töredékdalla
mok). A népzenei lejegyzésben használt jelek: glissando
Díszítések
fajtái.
A népballada fogalma, előadásának jellemzői.
Fő csoportja és jellemzői: klasszikus balladák történelmi vonatkozású balladák
lírai balladák strófaismétlő balladák betyárballadák és rabénekek.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete,
megszólaltatásuk módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez
fűződő hiedelmek, szokások vázlatos leírása:
Cserépsípok. Dob.
Kanásztülök, kürt.
Kereplő. A kalapácsos kereplő, a fogas vagy bordás
kereplő, a szekrényes
kereplő, a szélkereplő.
Koboz.
Láncos
bot.
Mirliton
hangszerek.
Nádsíp.
Okari
na.
Tamb
ura.
Tárogató,
klarinét.
Trombita.
Ütőgardon.
4. Szakkifejezések
Refrénes ütempárosok, recitálók. Előke, utóka, főhang, glissando. Csujjogató,
táncszó.
Strófaismétlő, betyárballada,
rabének. Mirliton hangszerek.
5. Zenei írás - olvasás
Egyszerűbb díszített énekes népdalok lejegyzése. Régi, új és vegyes stílusú
népdalok éneklése kottaképről.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres zene. Népballadák, rabénekek, pásztordalok. A
következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó szokásanyag hangés videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is bemutatva): 4 fajta
kereplő, láncosbot, mirliton hangszerek, dob, koboz, tambura, ütőgardon,
kanásztülök, kürt, trombita, nádsíp, tárogató, klarinét, pánsíp, cserépsípok,
okarina.
Követelmények
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva
kotta nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismertessék a ballada fogalmát, jellemzőit, a népballada fogalmát, főbb
ismérveit, illetve tudjanak 10 dallampéldát énekelni.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei.
Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

Ismertessék a hangszer, a népi hangszer fogalmát. Ismerjék a következő
magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá fűződő szokásokat,
hiedelmeket, illetve ismerjék fel külső és hangzás alapján: kereplők,
láncosbot, mirliton hangszerek, dob, koboz, tambura,
ütőgardon, kanásztülök, kürt, trombita, nádsíp, tárogató, klarinét,
pánsíp, cserépsípok, okarina.
Továbbképző 10.
- ismerkedjen meg a magyar zenetörténeti dallamok főbb csoportjaival, a
sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival azokat példákkal illusztrálva.
- Ismerje a magyar népzene öt nagy dialektusterületét, azok kisebb
tájegységeit. (2 félévre elosztva).
- Tanuljon
meg
kb.
60dallamot, s
lehetőség
szerint
azok autentikus
hangilletve videofelvételeit is ismerje
meg.
Tananyag
1. Dallamanyag
Régi és új stílusú
népdalok. Magyar
zenetörténeti dallamok.
Siratók.
2. Szolfézs ismeretek
Feltehetően a csoport rendelkezik a tananyag elsajátításához szükséges
szolfézs ismeretekkel. Abban az esetben, ha nem, ajánlott a zeneiskolai felnőtt
szolfézs csoportba való beiratkozás.
3. Elméleti ismeretek
A magyar zenetörténeti dallamok eredete, jellemzői, dallamai.
A sirató ütemének, ritmusának jellemzői, dinamikája, szövege. A
rögtönzés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás-ének, keserves.
A magyar népzene öt dialektusterülete, azon belül a kisebb tájegységek,
egyes etnikumok. Énekes és hangszeres zenéjük jellemzői, táji sajátosságai.
I. Dunántúl: Dél-Dunántúl, Szlavónia, Észak-Dunántúl, Dunazug és
Csallóköz.
II.
Észak:
Zobor-vidék,
Csallóköz,
Mátyusföld,
Palócvidék,
Bodrogköz
stb.
III. Alföld: Közép-Alföld, Dél-Alföld, Felső-Tisza-vidék
IV. Erdély: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Bukovina
V. Moldva
Magyarország térképén való tájékozódás az 1913-as helységnévtár szerint.
A magyar népzenekutatás főbb korszakai, legnevesebb képviselői és
munkásságuk, valamint néhány kiemelkedő eredeti előadó.
4. Szakkifejezések
Kódex, melodáriumok, ungaresca,
verbunkos. Recitáló, recitálás.
Etnikai csoport, dialektus.
5. Zenei írás - olvasás
Díszített énekes és (esetleg) hangszeres népzene lejegyzése Népdalok
éneklése kottakép alapján.
6. Zenehallgatás
Magyar népdalok, hangszeres zene. Magyar zenetörténeti dallamok.
Siratók hang- és videofelvételen.
Követelmények
Tudjanak 20-25 régi és új stílusú népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva
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kotta nélkül és azokat elemezzék a 10 szempont szerint.
Ismerjék a magyar zenetörténeti dallamok csoportjait, jellemzőit
példákkal illusztrálva. Ismerjék a sirató fogalmát, jellemzőit, rokon
típusokat 1-2 példával illusztrálva.
Határozzák meg a magyar népzene öt dialektus területét, kisebb dialektusait.
Tudjanak egy- két
példát
énekelni
a
különböző
tájegységekhez.
Tájékozódjanak jól Magyarország 1913-as közigazgatási térképén.
Ismertessék a népzenekutatás, nevesebb képviselőit és azok
munkásságát, valamint néhány kiemelkedő eredeti előadót.
NÉPZENEI ISMERETEK
1. A NÉPZENEI ISMETEK TANÍTÁSÁNAKSZAKIRÁNYÚ FELADATAI
Fejlessze a növendék
 Általános
zenei
képességeit:
hallását,
ritmusérzékét,
intonációs
képességét, zenei emlékezetét,
 Zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai
érzékét.
Ismertesse
 A hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból
származó néphagyományt.
Tudatosítsa
 A hatékony, tervszerű és rendszeres munka szükségességét,
 A népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket.
Ösztönözze a növendéket
 Önálló munkára,
 Népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való
szereplésre,
 A népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és
továbbadására,
 Eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására,
 A rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére.
2. ÓRATERV
Évfolyamok
alapfok
1.
2.
3.
4.
2
2
2
2

előképző
Tantárgy
1.
2
5.
6.
Főtárgy (népzenei ismeretek)
2
2
2
2
Kötelező vagy kötelezően
választható tárgy
2
2
2
2
2
2
2
2
választható tárgy
2
2
2
2
2
2
2
2
Összesen:
2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
3. KÖVETELMÉNYEK
Követelmények a program elvégzése után
A növendék ismerje meg
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A magyar népzene stílusrétegeit, dialektusait és azok kisebb táji
tagozódását,
A stílusrétegeken belül részletesen ismerje a fontosabb dallamtípusokat,
valamint a népzene és a műzene kapcsolatát (zenetörténeti vonatkozású
dallamok),
A magyar népzene műfajait (gyermekdalok, párosítók, népballadák,
népszokások stb.), azok jellemzőit,
A magyar népi hangszerek fajtáit, jellemzőit, illetve külső jegyeik és
hangzásuk alapján ismerje fel azokat,
A magyar népzenekutatás korszakait, képviselőit, azok főbb műveit és
néhány kiemelkedő adatközlőt,
A népzenei dialektusok földrajzi elhelyezkedését Magyarország 1913-as,
vármegyék szerinti térképén,
A tanult témákhoz kapcsolódó zenei és népzenei kifejezéseket, jelöléseket.

Legyen képes
 Hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére,
illetve kottakép alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi
elemzésére,
 Kb. 150 népdal eléneklésére kotta nélkül.
4. TANANYAG
ELŐKÉPZŐ
2. évfolyam
évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg a legfontosabb mondókákkal, kiolvasókkal, népi
gyermekjátékokkal és népszokásokkal (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, pentaton és
pentachord fordulatú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a karácsonyi ünnepkörhöz és a farsanghoz tartozó
népszokások dallamvilága.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A kiolvasók és mondókák jellmezői.
A gyermekfolklór szerepe a néphagyományban. A gyermekjáték és gyermekdal
tempójának, ritmusának, jellemzői, formái. Dallamának ismérvei: hangköz,
hangterjedelem, hangkészlet és szövegének jellegzetességei.
A népszokás: a népi ünnepek három nagy csoportja.
A jeles napok jellemzői.
A karácsonyi ünnepkör ideje, ahhoz fűződő hiedelmek, a szokások jellemzőinek
ismerete. Karácsonyi, betlehemes énekek, kántálók.
A farsangi népszokások ideje, jellemzői, hozzá fűződő hiedelmek megismerése.
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Szakkifejezések
Tempó, ütempár, hangköz, hangterjedelem, hangkészlet.
Betlehemezés, kántálás.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
A mondókák ritmusának felismerése, hallás után ritmusjelekkel való leírása.
Könnyebb bichord, biton, trichord, triton, tetrachord, tetraton, pentachord,
pentaton dallamok elhelyezése a vonalrendszerben. Könnyebb két-három fokú
gyermekdalok éneklése kottáról.
ZENEHALLGATÁS
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, kiolvasók, magyar népdalok,
a népszokások közül a karácsonyi és farsangi szokáshoz tartozó hang- és
videofelvételek.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 15-20 mondókát, kiolvasót, ismerjenek 20-30 népi
gyermekjátékot, azok dallamait tisztán tudják elénekelni.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (fogalma, ritmusa, tempója,formai
felépítése, jellemző hangközei, hangterjedelme, hangkészlete, szövegének
sajátosságai).
Ismerjék a népszokások három nagy csoportját és a jeles napok
jellegzetességeit.
Ismerjék a farsangi népszokások tartalmát, jellemzőit, illetve tudjanak hozzá 5-8
példát énekelni.
Ismerjék a karácsonyi népszokások idejét, tartalmát, jellemzőit, illetve tudjanak
8-10 karácsonyi és betlehemes éneket, kántálót elénekelni és a szokását
bemutatni.
Gyermekdalok vagy egyszerűbb népdalok felismerése dallam, illetve szolmizáció
alapján. Mondókák ritmusának hallás után való leírása. Könnyebb, kis
hangterjedelmű
és
a
hangkészletű
gyermekdalok
elhelyezése
a
vonalrendszerben, kottaképről való leéneklése tanári segítséggel.
2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg az eddig tanultakhoz újabb népszokások
dallamaival, a magyar népi hangszerek csoportjaival, azon belül egy-két
hangszerrel (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-,
illetve videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, pentachord és pentaton hangsorú
magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a regösénekek és a húsvéti népszokásos dallamai.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
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A regösének fogalma a szokás ideje, résztvevői és hangszerei.
A Húsvét ideje, a szokások jellemzői, a hozzájuk fűződő hiedelmek.
A népi hangszerek fogalma és főbb fajtái.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólal-tatásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek,
szokások vázlatos ismertetése:
Cimbalom,
Citera, vályúcitera, oldalfejes, hasas citera,
Duda,
Furulya, 6 lyukú furulya, kettős furulya, hosszú furulya,
Hegedű, kontra, bőgő, cselló,
Kereplő, kalapácsos kereplő, fogas vagy bordás kereplő, szekrényes
kereplő, szélkereplő,
Kolomp, csengő, pergő,
Nádsíp.
Szakkifejezések
Regösének.
ZENEI IRÁS-OLVASÁS
Rövid ritmusok, könnyebb gyermekdalok lejegyzése ritmusjegyekkel, betűkottával, hangjegyekkel. Négy-ötfokú gyermekdalok éneklése kottáról.
ZENEHALLGATÁS
Magyar gyermekjátékok, gyermekdalok, népdalok. A népszokások közül a
húsvéti ünnephez tartozó felvételek, regösénekek. Olyan szokásanyagok hangés videofelvételeinek megismertetése (lehetőség szerint a hangszert élőben is
bemutatva), amelyekben a következő hangszerek szerepelnek: 4 fajta kereplő,
kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra, bőgő, nádsíp, duda,
furulyák különböző fajtái.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 népi gyermekjátékot, azok dallamát tudják tisztán
énekelni, illetve játékát bemutatni. Ezekből mintegy 20 dalt tudjanak szolmizálni
is.
Ismerjék a gyermekdalok jellemzőit (ismétlés).
Tudjanak 15-20 pentachord és pentaton hangsorú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva.
Ismerjék az alábbi népszokásokat, azok idejét, egy-egy hozzájuk fűződő
hiedelmet, szokást. Tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve a szokást eljátszani:
regösénekek, húsvéti ünnepkör.
Ismerjék a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit, hozzá
fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel formájuk és hangzásuk
alapján: kereplő, kolomp, csengő, pergő, citera, cimbalom, hegedű, kontra,
bőgő, nádsíp, duda, furulyák.
ALAPFOK
1. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
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ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2
félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Régi stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül Luca napja, István és János napja, Újév, Szent
Balázs napja, Szent Gergely napja és a hozzá tartozó dallamok.
B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi stílusú népdal jellemzői.
Népdalelemzés a következő szempontok szerint: stílus, sorszerkezet,
előadásmód.
Luca napjának ideje, a hozzá fűződő hiedelmek, játékos szokások játszása, táji
jellegzetességei.
István- és János-napi köszöntés, Szent István vértanú és Szent János
evangélista ünnepe, a szokás jellemzői.
Az újévi népszokások bemutatása, jellemzői, hozzájuk fűződő hiedelmek és
jóslások.
Szent Balázs napjának ideje, Szent Balázs püspökhöz fűződő legenda. Az e
naphoz kapcsolódó adománygyűjtő szokás ismerete.
Szent Gergely napjának ideje. Szent Gergely pápa tiszteletére elrendelt
adománygyűjtő népszokás.
A hangszerek 5 fő csoportja, a csoportok jellemzői, alcsoportjai.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólalta-tásuk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek,
szokások vázlatos leírása:
Dob,
Facimbalom
Harántfurulya,
Kanásztülök, kürt,
Koboz,
Köcsögduda, bika,
Láncosbot,
Regössíp, töröksíp,
Tekerő.
Szakkifejezések
Régi stílus. Dudanóta, kanásztánc. Parlando, rubato, tempó giusto.
Díszítések. Előke, utóka, főhang, glissando.
Szótagszám, sorszerkezet, kvintváltás.
Adománygyűjtő szokás.
Idiofon, membranofon, chordofon, aerofon és elektrofon hangszerek. Kürt- és
trombitafélék, nyelvsípok, ajaksípok.
ZENEI IRÁS-OLVASÁS
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Könnyebb gyermekdalok szolmizációs hangokkal való leírása. Gyermek-dalok,
könnyebb régi stílusú népdalok éneklése kottakép alapján.
ZENEHALLGATÁS
Régi stílusú magyar népdalok. A népszokások közül az újévi szokáshoz, Szent
Balázs napjához, Szent Gergely napjához, Luca napjához, valamint István- és
János napjához tartozó felvételek. A következő népi hangszereken szóló és
azokhoz kapcsolódó szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a
hangszert élőben is bemutatva): facimbalom, láncosbot, köcsögduda, bika, dob,
koboz, tekerő, kanásztülök, kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül.
A régi stílusú népdalok általános ismérvei.
Mutassák be a tanult népszokások jellemzőit, főbb csoportjait, határozzák meg a
jeles nap fogalmát.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát idejét, a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat, és tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, és eljátszani:
Újév, Szent Balázs napja, Szent Gergely napja, Luca napja, István és János
napja.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit,
hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel külsejük és hangzásuk
alapján: facimbalom, láncosbot, köcsögduda, bika, koboz, dob, tekerő,
kanásztülök, kürt, regössíp, töröksíp, harántfurulya.
2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A régi stílusú népdaltípusok általános ismérvei és alapfokú elemzése, további
népszokások és dallamaik, valamint újabb népi hangszerek megismerése (2
félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A. Dallamanyag
Új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül az adventi időszakhoz a
Pünkösdhöz, Szent Iván napjához és aratáshoz tatozó dalanyag.

Vízkereszthez,

B. Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
Az új stílusú magyar népdal jellemzői, fajtái, sorszerkezetének meghatározása.
Népdalelemzés a következő további szempontok alapján: szótagszám,
ütemszám.
Az adventi időszak eredete, ideje, a szokás jellemzői és hozzá fűződő hiedelmek,
tilalmak. Az „adventölés”, mint adománygyűjtő szokás.
A Vízkereszt ideje, a szokás jellemzői és a hozzá fűződő hiedelmek. A
háromkirály-járás ideje, megjelenítői, jellegzetességei.
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A Pünkösd ideje. A szokás változatainak, a pünkösdi királyválasztás, a
pünkösdölés és pünkösdikirályné-járás ismerete. Az ünnephez tartozó hiedelmek,
jóslások felsorolása.
A Szent Iván napi népszokás eredete, a szokás jellemzői, illetve a hozzá fűződő
jóslások, hiedelmek.
Aratás és a hozzá tartozó szokások ismerete.
Az alábbi magyar népi hangszerek jellemzőinek ismerete, megszólaltatá-suk
módja és alkalmai, jelentőségük, illetve a hangszerekhez fűződő hiedelmek,
szokások vázlatos leírása:
Cserépsípok,
Doromb,
Mirliton hangszerek
Okarina,
Tambura,
Tárogató, klarinét,
Tilinkó,
Trombita,
Ütőgardon.
Szakkifejezések
Új stílus. Szimmetrikus, aszimmetrikus.
Advent, adventölés.
Mirliton hangszerek.
ZENEI IRÁS-OLVASÁS
Egyszerűbb régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után, illetve éneklése
kottakép alapján.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Vízkereszthez,
Pünkösdhöz, Szent Iván napjához, aratáshoz és adventi időszakhoz tartozó
felvételek. A következő népi hangszereken szóló és azokhoz kapcsolódó
szokásanyag hang- és videofelvételei (lehetőség szerint a hangszert élőben is
bemutatva): doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon, trombita,
tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 új stílusú népdalt szöveggel és szolmizálva kotta nélkül.
Az új stílusú népdal általános ismérvei.
Ismerjék a következő népszokások tartalmát, idejét, a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat és tudjanak 8-10 példát énekelni, illetve eljátszani
hozzá: Advent, Vízkereszt, Pünkösd, Szent Iván napja, aratás.
Ismerjék vázlatosan a következő magyar népi hangszerek alkotórészeit, fajtáit,
táji jellegzetességét, hozzá fűződő szokásokat, hiedelmeket, illetve ismerjék fel
külső és hangzás alapján: doromb, mirliton hangszerek, tambura, ütőgardon,
trombita, tárogató, klarinét, tilinkó, cserépsípok, okarina.

2. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
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ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg újabb népszokások dallamaival, a párosító
fogalmával, jellemzőivel dallamaival (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg kb. 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-, illetve
videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
A magyar népszokások közül a Talalaj-vasárnap, a Sárdó-vasárnap, Húshagyó,
Virágvasárnap, kiszehajtás és a villőzés szokásaihoz tartozó dallamok.
A párosító népdalok.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú magyar népdal jellemzői (ismétlés).
Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a következőkkel:
Kadenciák, hangsorok.
A Talalaj-vasárnap és a Sárdó-vasárnap ideje, résztvevői és a szokások ismerete.
A Virágvasárnap eredete, ideje, hozzá tartozó téltemető-tavaszhirdető szokások,
a kiszehajtás és villőzés.
A párosító dallamok és szövegeik jellemzői, formai tagolódásuk. A hozzájuk
kapcsolódó jeles napok: Szent Iván napja és egyéb alkalmak felsorolása.
A párosító-, és házasítódalok fogalomköre, a hozzájuk fűződő hiedelmek leírása.
Szakkifejezések
Villőzés.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
Díszítés nélküli, egyszerűbb, régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után,
valamint azok kottaképről éneklése.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. A népszokások közül a Talalaj-vasárnap,
Sárdó-vasárnap, Húshagyó, Virágvasárnap, kiszehajtás és villőzés szokáshoz
tartozó felvételek. Párosítók.

KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
Ismerjék a következő népszokások idejét, tartalmát és a hozzájuk fűződő
hiedelmeket, szokásokat. Tudjanak 8-10 dallampéldát énekelni, illetve a szokást
eljátszani:
Talalaj-vasárnap,
Sárdó-vasárnap,
Húshagyó,
Virágvasárnap,
kiszehajtás és villőzés.
Ismerjék a párosítók jellemzőit, jelentőségét, a hozzájuk fűződő hiedelmeket és
tudjanak hozzá 5-10 dallampéldát énekelni.
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4. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg a népballadák, rabénekek, pásztordalok
jellemzőivel, dallamaival és a következő népdalcsoportok jellemzőivel: régi
népi réteg, régi műzenei átvételek, szomszéd népi átvételek (2 félévre
elosztva).
Tanuljon meg mintegy 60 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang, illetve videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Népballadák, rabánekek, pásztordalok.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A régi és új stílusú népdalok jellemzői.
A következő népdalcsoportok jellemzői:
- A régi népzenei stílusrétegből:
1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének, „jaj-nóták” (erdélyi 16
szótagúak);
2. műzenei, illetve európai és gregorián dallamátvételek – XVI-XVII.
Századi egyházi és világi énekek változatai.
- A szomszédnépi hatások közül: cseh, szlovák, román, ukrán, német, morva,
bolgár dallamok nyomai.
Népdalelemzés az eddigi szempontok szerint kibővítve a hangterjedelemmel
(ambitus).
A népballada fogalma, előadásának jellemzői.
Fő csoportjai és jellemzőik:
klasszikus balladák,
történelmi vonatkozású balladák,
lírai balladák,
strófaismétlő balladák,
betyárballadák és rabénekek.
Szakkifejezések
Históriás ének, „jaj-nóta”, gregorián.
Betyárballada, rabének.
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
Egyszerűbben díszített régi és új stílusú népdalok lejegyzése hallás után és
kottakép alapján való éneklése.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú magyar népdalok. Népballadák, rabénekek, pásztordalok.
Hangszeres zene.
KÖVETELMÉNYEK
Tanuljanak meg 20-25 régi és új stílusú magyar népdalt szöveggel és
szolmizálva kotta nélkül.
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Ismerjék az alább felsorolt népdalcsoportok főbb jellemzőit, illetve kisebb
csoportjait. A régi népzenei rétegből: 1. nem ötfokú dudanóta, históriás ének,
„jaj-nóták”; 2. régi műzenei, európai és gregorián dallamátvételek. A XVIXVII. Századi egyházi és világi énekek változatai. Szomszéd népi átvételek.
Ezekre tudjanak dallampéldákat énekelni.
Ismertessék a ballada fogalmát, eredetét, jellemzőit, a népballada fogalmát,
főbb ismérveit, illetve tudjanak 10 példát hozzá énekelni.
5. évfolyam
Évi 66 óra (heti 2x45 perc)
ELVÉGZENDŐ ANYAGMENNYISÉG
A növendék ismerkedjen meg a sirató fogalmával, jellemzőivel, típusaival.
Ismerje a kötetlen szerkezetű népdalok jellemzőit példákkal illusztrálva.
Ismerje a magyar népzenekutatás főbb képviselőit, munkásságát és néhány
kiemelkedő adatközlőt (2 félévre elosztva).
Tanuljon meg mintegy 0 dallamot, s lehetőség szerint azok autentikus hang-,
illetve videofelvételeit is ismerje meg.
A TANÍTÁS ANYAGA
A.Dallamanyag
Régi és új stílusú magyar népdalok.
Siratók, illetve a sirató stílus.
B.Ismeretanyag
Elméleti ismeretek
A magyar népzene stílusrétegei.
A kötetlen szerkezetű dallamok jellemzői, kisebb csoportjai:
A, ütempár szerkezetűek:
1. egyszerű ütempárosok (gyerekdalok, kiolvasók, mondókák, bizonyos
jeles napok dalai, lakodalmi csujjogatók, táncszók)
2. refrénes ütempárosok (regösének, bizonyos jeles napok dalai).
B, Recitatívok?
1.
recitáló
dallamok
(imaés
ráolvasó
szövegek,
betét
gyermekjátékokhoz,
szokásénekekhez,
egyháziének-paródiák,
siratóparódiák);
2. siratók, illetve a sirató stíluskör egyes dallamai.
C, A zenei kommunikáció dallamai (árukikiáltók, közlekedési tájékoztatók,
„bakter” kikiáltók), egyebek (emberi hangon, vagy hangszeren adott
jelzések, töredékdallamok).
A díszítések fajtái.
A sirató dallamának, ütemének, ritmusának dinamikájában és szövegének
jellemzői. A rögtönözés szerepe. A siratóénekekkel rokon típusok: históriás
ének, keserves.
A magyar népzenekutatás legnevesebb képviselői, munkásságuk és néhány
kiemelkedő eredeti előadó.
Népdalelemzés a következő 10 szempont szerint: stílus, sorszerkezet,
előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus), sorvégződés (kadencia),
ütemszám (pódia), szótagszám, ritmus, megjegyzés.
Szakkifejezések
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Recitálás, recitatív.
Csujjogató, táncszó.
Stílus, sorszerkezet, előadásmód, hangsor, hangterjedelem (ambitus),
sorvégződés (kadencia), ütemszám (pódia – izopód, heteropód, bipód, tripód,
tetrapód), szótagszám (szillábia – izoszillabikus, heteroszillabikus), ritmus
(ritmika – izoritmikus, heteroritmikus).
ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS
Díszített énekes népdalok és könnyebb hangszeres darabok lejegyzése eredeti
hangfelvételről. Díszített régi és új stílusú népdalok éneklése kottaképről.
ZENEHALLGATÁS
Régi és új stílusú
videofelvételeken.

népdalok,

hangszeres

népzene.

Siratók

hang-

és

KÖVETELMÉNYEK
Tudjanak 20-25 népdalt énekelni szöveggel és szolmizálva kotta nélkül. A
dallamokat elemezzzék a tanult 10 szempont szerint.
A kötetlen szerkezetű dallamok főbb ismérvei, a sirató fogalma, jellemzői 1-2
példával illusztrálva.
Ismerjék a magyar népzenekutatás legnevesebb képviselőit, munkásságukat
és a néhány kiemelkedő adatközlőt.
JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
Az értékelés az órai munka és az év végi vizsgák alapján történhet.
A tanár értékelje a tanuló órai és havi teljesítményét osztályzattal és szóbeli
véleményezéssel is.
Az év végi beszámoló anyaga minden évfolyam anyagának végén: a
„Követelmények” címszónál részletesen kidolgozva megtalálható. A vizsga
lehetőség szerint egy, esetleg több, elsősorban szaktanárokból álló
vizsgabizottság előtt történjen. Az értékelés osztályzattal és szóban is
szükséges.
19.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei
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.
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke
hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek,
átdolgoztathatja.
A 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.
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy
zenetörténet - zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül
választhatnak.
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.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán
szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti
alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a
vizsga alól felmentés adható.
4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is
szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt
iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony
fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes
vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.
Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán
vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát
szervez, úgy annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és
záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból
kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt
tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott
osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki
valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, 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.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.
Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli
vizsga között. A „B” tagozatos valamint az elmélet főtanszakos tanulók
számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
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- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
- Főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A
záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és
magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B”
tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész
kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
- Szolfézs vagy
- Zenetörténet-zeneirodalom vagy
- Zeneelmélet
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc.
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
- Főtárgy
- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak:
- Zongora
- elmélet: minimum 1x45 perc
A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező
tantárgyból 10-20 perc.
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA
1. Az írásbeli vizsga tartalma
Szolfézs
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül.
Diktálás, elemzés
a) feladat
- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus
(2/4 vagy 4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre
meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az
elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg
ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el.
- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának
lejegyzése és elemzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av
felépítésű, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást,
illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges
megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés
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szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek
megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az
idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el.
b) feladat
- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése
A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus
(2/4 vagy 4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre
meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A
befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el.
- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának
lejegyzése és befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av
felépítésű, nehezebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve
könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges
megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az
idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el.
- Hangzatlejegyzés
10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord
felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi
hármashangzat és fordításaik, valamint domináns szeptim). Diktálás előtt
meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel
együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor
zongorán hatszor hangozhat el.
- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt,
és elemzése
Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a
kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet,
zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el.
Zenetörténet-zeneirodalom
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid
általános jellemzése és zenei jellegzetességei.
- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai.
Néhány hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto
grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk
szonáta jellemzése. Két - a tanuló által ismert, meghallgatott - mű bemutatása
(pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a
Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach
kantátái, a kantáták tételei).
- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de
fontos zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A
bécsi klasszika korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi
klasszika műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn
életéről röviden, fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak
három korszaka egy-egy példán keresztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A.
Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két különböző műfajú
művének részletes bemutatása.
Zeneelmélet
- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig.
- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
Zeneelmélet főtanszak
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- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig.
- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
2. A szóbeli vizsga tartalma
Szolfézs
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és
ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX.
századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb
jellemzőit.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a
vizsgabizottság egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji,
formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zenetörténet-zeneirodalom
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak
- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos
feladatot tartalmaz.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a
vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és
egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zeneelmélet
- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és
fordításaikkal.
- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal.
- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben.
- Formatani elemzés kottakép után.
Zeneelmélet főtanszak
- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban.
- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása.
- A fentiek zongorázása diktálás után.
- Zongorázás számozott basszusról.
- Formatani elemzés kottakép után.
A művészeti záróvizsga tartalma
1. Az írásbeli vizsga tartalma
Szolfézs
- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban
legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy
moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a
metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.
- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az
idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi
kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor
hangozhat el.
2. A szóbeli vizsga tartalma
Szolfézs

Körtánc AMI
Program

Pedagógiai

Körtánc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.21.

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva
vagy hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami
fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt.
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és
ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX.
századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb
jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zenetörténet-zeneirodalom
- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel
kapcsolatos kérdést tartalmaz.
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a
vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és
egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.
Zeneelmélet
Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel
- váltódomináns,
- késleltetések,
- mollbéli akkordok dúrban,
- bőszextes hangzatok,
- könnyebb modulációk, formatani elemzés a négy év anyagából.
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