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Bevezető 

 
A Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001. szeptember 1-jén kezdte meg 
működését az alapfokú művészetoktatás területén a Kt. és végrehajtására kiadott jogszabályok 
által előírt feltételek biztosítása és betartása mellett. 
A pedagógiai program törvényi háttere: 

- 2011.évi CXC tv a nemzeti köznevelésről, 

- 110/2012.(VI. 4.) Korm.rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

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

- A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, 

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. számú melléklete, 

- 27/1998. (VI. 10. ) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról, 

 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza: 
 
I. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, 
eljárásait, 

- egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 
és felszerelések jegyzékét, 

- a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 
lehetőségeit. 

 
II. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 

- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 
foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 
követelményeit, az előírt tananyagot 

- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, 

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját. 

 
Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a rendelet szerint a művészi kifejező készségek, 
képességek megalapozása és a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra, valamint a nemzeti 
hagyományok ápolása és a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. A tanuló mindezek 
birtokában képes legyen saját gondolatait, érzelmeit művészi szinten kifejezni. 
A Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának megalkotásánál 
fokozottan ügyelt a telephelyi intézményekkel való kapcsolat kialakítására. 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

Az intézmény pedagógiai alapelvei 
 
Intézményünk pedagógiai alapelvei a gyermek, - a tehetség – és a minőségközpontúság.   
Nem kiszolgálni, hanem szolgálni és szolgáltatni kívánunk az érintett rétegnek. 
Szándékunk szerint a művészetekben jártas, önállóan értelmező, - gondolkodó, alkotó és az igazi 
művészi értékeket megismerő és felismerő tanulókat nevelünk, akik felnőtté válva megőrzik 
nyitottságukat és természetességüket. Az adott művészeti ág tanulásával fejlődik értelmi, érzelmi 
és lelki intelligenciájuk. A művészet személyiségfejlesztő mivolta okán hozzá kívánjuk segíteni a 
gyermeket múltja megértéséhez, feldolgozásához, a jelen és a jövő problémáinak és 
konfliktusainak megoldásához. Így egészségesebb lelkületű gyermekké, később felnőtté válva 
mind környezete, mind a társadalom egészére pozitív hatással lesz.  
Kötelességünknek érezzük a különleges képességekkel rendelkező gyermekek tehetségének 
felismerését és támogatását. 
Mindezt nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkörben, a pozitív megerősítések által inspirált 
módon igyekszünk megvalósítani a teljes esélyegyenlőség biztosításával a legkisebb falutól a 
legnagyobb városig.  
Valljuk, hogy semmit sem lehet megtanítani, “csak” megtanulni. Ehhez mind szakmailag, mind 
emberileg megfelelő színvonalú, a gyermekekhez és a művészetekhez kellő alázattal és 
méltósággal forduló tanárok szükségesek. Ezt igyekszik biztosítani a Kapronczai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 
 

Az intézmény céljai 
 
Az alapelvekben meghatározott pedagógiai és pszichológiai hitvallásból következően az alábbi 
stratégiai és operatív célok elérését tűztük ki az intézményünkben folyó művészetoktatás egészére, 
annak minden helyszínére. 
 
Stratégia céljaink: 

 a gyermekközpontú szemlélet megtartásával a minőségközpontú nevelő -  oktató 
szemlélet kialakítása, 

 az esélyegyenlőség megteremtése, különös tekintettel arra, hogy e művészeti iskola 
“helybe viszi” a művészetoktatást az adott gyermek lakóhelyére, általános illetve középiskolájába, 

  a roma, a hátrányos helyzetű és a testileg és értelmileg csökkent képességű tanulók 
művészetoktatása, 

 lehetőséget kívánunk adni, hogy a kisebb településeken, falvakban élő gyermekek és 
pedagógusok is bekapcsolódhassanak a művészetoktatás vérkeringésébe, 

 szolgáltató jellegű tevékenységünk kialakítása és megőrzése, 

 a tehetséggondozás folyamatos működése, 

 az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás megteremtése. 
 
Operatív céljaink: 

 az adott művészeti ágban való jártasság kialakítása és az ehhez szükséges ismeretek 
elsajátítása és azok önálló alkalmazása, 

 a személyiségfejlesztés, ezen felül az inspiráció megteremtésével fejlődő öntudat, kritika, 
önkritika és önbizalom kialakítása, 

 az igazi művészi értékek felismerése és megismerése, az igényesség kialakítása,  
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 a más művészeti ágak felé való nyitottság ösztönzése, 

 a kitartó munka eredményességére rámutató oktatás,  

 a figyelmesség, a tolerancia és a fegyelem jelentőségének hangsúlyozása, 

 az “én” gondolatok és érzelmek kifejezésének biztatása, 

 az életkori sajátosságok figyelembe vétele,    

 a probléma, konfliktus felismerésének, megoldásának fejlesztése, 

 felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, 

 a szociális hátrányok kompenzálása, 

 a fantáziadús, kreatív tanulás – oktatás megteremtése 
 

Az intézmény feladatai, eszközei és eljárásai 
 
Céljaink az alapelvek szem előtt tartásával pontosan meghatározott feladatok elvégzésével 

valósulhatnak meg. Intézményünkben négy művészeti ágban /képző- és iparművészet, szín- és 
bábművészet, táncművészet, zeneművészet/ folyik oktatás előképző, alap – és a későbbiekben 
továbbképző fokon. 

Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az 
alkotófolyamaton keresztül történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a tanulók 
értelmi, érzelmi és lelki  kifejezőképességeinek fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás 
eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődésének jellemzőihez igazítja. 

A képzés olyan ismeretek átadása, melynek elsajátítása során a tanulók művészetet szerető, 
ismerő és értő, önmagával és környezetével harmóniában élő emberekké válnak.  

 
A fenti cél eléréséhez szükséges: 

 a személyiség komplex fejlesztése, 

 a gyermek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztése, 

 a tehetség kibontakoztatása, 

 megfelelő motiváció és sikerélmény biztosítása, 

 a probléma – felismerés és megoldás készségének kialakítása,  

 a tanulás és önművelés igényének felkeltése, 

 az általános emberi értékek megismertetése, 

 esztétikai igényesség kialakítása, 

 a kulturált környezetre való igény kialakítása,   

 lelkiismeret és felelősségtudat fejlesztése, 

 a köznapi és művészeti szép felfedeztetése,  

 a továbbhaladáshoz szükséges biztos ismeretek átadása, 

 a tudásnak, a műveltségnek értékként való elfogadtatása, 

 a testi – lelki egészség iránti igény felkeltése, 

 értékmegőrzés és hagyományápolás, 

 a nemzeti és európai kultúrához való kötődés, 

 a kommunikáció különböző formáinak megismerése, 

 rendszeres értékelés, önértékelés,  

 rendszeres igényfelmérés (évente), 

 a feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása,  

 személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás. 
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A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 
eszközök: 

 

 valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,  

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, 

 kreativitás fejlesztő tevékenységrendszer, 

 közösségfejlesztő módszer,    

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

 játékos oktatás, 

 élményre épülő alkotómunka. 
 
Nevelési eszközök: 

 minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.  
 
Ösztönző eszközök: 

 megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítási és szereplési lehetőségek. 
 
A célok, feladatok, követelmények megvalósítását az alaptevékenység – a tantárgyak tanítása – 
valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják. 
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TÁNCMŰVÉSZET 

 

A művészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

A táncművészeti oktatás nevelési célja és alapvető feladata: 

Az egész személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés. A megújhodás és a 

rácsodálkozás képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás segítése, 

ösztönzése. Tudatos „táncos anyanyelv „kialakítása.  

Szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését. 

Járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához. 

Segíti megismerni saját testüket, testük korlátait, ill. más, a tánchoz szükséges tulajdonságaikat is. 

Így alakul reális énképük. 

Táncművészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és művelni a táncot. Mivel 

csoportmunka, ezért segíti az együttműködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, 

kapcsolatfelvételt, és – tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti 

bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést azoknak is, akiknek ez problémát okoz, ill. azoknak, 

akiknek magatartási problémáik vannak. 

Természetesen mindez a tanulók életkori és egyéni tulajdonságainak figyelembe vételével 

a fokozatosság, mértékletesség jegyében történik. 

Úgy, mint más művészeti ág, a táncművészet is szoros kapcsolatban áll más társművészetekkel és 

az ezekhez kapcsolódó személyiségjegyeket is fejleszti. Megismerteti a gyerekekkel az egyetemes 

és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, műveit. 

 

Általános fejlesztési követelmények 

 

A képzés lehetőséget biztosít a tanulóknak: 

 tehetségük kibontakoztatására, tehetséggondozásra, 

 a különböző tánctechnikák elsajátítására, 

 egyéni és csoportos táncetűdök készítésére önállóan is, és azok színpadon történő 

bemutatására, 

 a különböző táncirányzatok megismerésére és azok kipróbálására, 

 a tánctörténettel való megismerkedésre,  

 a színpadi táncok kivitelezésének szabályaival való megismerkedésre, 

 színházi előadások megtekintésére, 

 arra, hogy megismert stílusokban önmagukat esztétikusan tudják kifejezni,  

 

Fejlessze a tanuló: 

 önállóságát, kitartását, 

 önképét, önismeretét, 

 testvázlat-testkép kialakulását, 

 önkifejezését, 

 magabiztosságát, határozottságát, 
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 nyitottságát, érdeklődését, 

 muzikalitását, ritmusérzékét, kreativitását, memóriáját, mozgásmemóriáját, koordinációs 

képességét /szem-kéz, kéz-láb, szem-láb/, mozgáskultúráját, 

 a nem verbális kifejezőkészségét,/„olvasási” képesség – érzelmek, hangulatok, 

lelkiállapotok /. 

 tükrözési, imitációs képességét, beleélő készségét, utánzási-követési készségét, 

 improvizációs képességét / közvetlen, rövid idő utáni/, 

 -cselekvő- feladatmegoldó – helyzetfelismerő - döntési képességét, 

 testi képességeit: - testi erő, ügyesség, gyorsaság, rugalmasság, ruganyosság, állóképesség, 

egyensúlyozás,  

 térben, időben való tájékozódását, formaérzékét,  

 egyéb tulajdonságait pl. dinamika, erőbeliség, 

 természetes mozgását / futás, ugrás, járás stb./, 

 vonzalmukat az esztétika iránt, 

 a munkához való hozzáállását, ill. magatartását, 

 állhatatosságát, 

 lateralitását. 

 

Alkalmat ad a tanulóknak: 

 mozgástapasztalatok szerzésére, 

 az önálló véleményalkotásra, 

 rendszeres, kitartó, koncentrált munkára,  

 bizalom szerzésére, 

 pihenésre, 

 energiájuk beosztására, 

 a tükör segítségével, az önellenőrzésre, javításra, 

 más társművészetekkel való kapcsolattartásra pl. irodalommal és a zenével, ill. a vizuális 

neveléssel is / időtartam, metrum, lüktetés, hangsúly, periódus, ritmikai kontrasztok, 

tempó/, 

 a másik nemmel való ismerkedésre, a másik nem elfogadására.  

 

Ösztönözze a tanulót: 

 újabb és újabb mozgáslehetőségek felfedezésére, 

 önálló munkára, 

 érdeklődési körének kiszélesítésére, 

 egészséges életmódra, 

 kitartó és igényes munkára, 

 a tánc tovább tanulására, tanfolyamokon való részvételre, 

 szakirodalom, folyóiratok, magazinok, kritikák olvasására, 

 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 11 

 

 minél több táncelőadás megtekintésére /nemcsak moderntánc, vagy csak balett 

előadások!/ 

 a csoport tagjainak segítésére,  

 

Fiziológiai szempontból fejleszti a tanuló 

 légző- és keringési rendszer teljesítőképességét,  

 csont- és izomrendszer teherbíró képességét, helyes testtartást, ezzel együtt az emésztést 

 alkalmazkodó képességét,  

 látást, hallást, érzékelést,  

 immunrendszert,  

 megelőzi ill. korrigálja a  különböző tartáshibákat vagy bokasüllyedést, harántsüllyedést 

stb. 

 

Elősegíti: 

 az iskolai írás-olvasási képességét. 

 

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

A művészeti ág cél- és feladatrendszere 
 

A teljes élet megélésének kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, hogy 

belső világunk, érzelmeink, motivációink révén megfelelő kontextust tudjunk kialakítani földrajzi, 

emberi, virtuális környezetünkkel. 

 

Globalizálódó világunkban, a folyamatosan fogalmazódó planetáris értékrend, a növekvő 

szabadidő fontossá, nélkülözhetetlenné teszi a művészeti nevelést, ami az érzelmi világ 

gazdagításának leghatékonyabb módszere, lehetősége.  

Az önfejlesztő személyiség működésében kiemelt szerepet játszik a lelki egészségünket, 

életminőségünk javítását segítő művészeti nevelés. Ezért képzési célunk az átlagosnál jobb 

adottságokkal rendelkező, a vizualitás iránt fogékony gyerekek készségeinek, képességeink, 

ismereteinek célirányos fejlesztése és ezáltal: 

 a vizuális nyelv (elmélet-gyakorlat) készség szintű használatának magalapozása,  ezáltal az 

egész személyiség harmonikus fejlesztése, 

 -a képi kommunikációban, a műalkotások elemzésében jártas, vizuális megjelenítésre, 

önkifejezésre sokoldalúan képes személyiségek formálása, 

 -az általános iskolás korú gyermekek továbbtanulásának, pályairányuk megtalálásának 

segítése, 

 a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező közönség nevelése. 

A művészeti nevelés tartalmának kialakításában fontosnak tartjuk a következőket: 

 a természeti-emberi környezet esztétikumának megismerését, tudatos elemzését, 

értelmezését és az alkotási folyamatokba való beépítését, 
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 az egyetemes és európai emberi kultúra- műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 

ismeretét, őrzését, 

 a kommunikáció művészi formáinak – a képző-iparművészet műfaji sajátosságainak 

alkotó használatát az egész személyiség kiteljesedése érdekében. 

 

Általános fejlesztési követelmények 
 

Készítse fel a tanulót: 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

 a vizuális információk, közlemények megértésére, 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

 a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

 a kifejezési eljárások használatára, 

 az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

 a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

 a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

 tervezésre, konstruálásra, 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

 eszközhasználatra, anyagalakításra, 

 a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

 tárgykészítésre, környezetformálásra, 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

 a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

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

 a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

 a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

 a műelemzési eljárások alkalmazására. 

 

Tegye lehetővé: 

 a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

 az esztétikum iránti igényt, 

 az esztétikai élményképességet, 

 az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A művészetoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. Az elméleti, technikai tudás 

elsajátítása eszköz mindehhez. 

A nevelő – oktató folyamat során alapvető a személyiség felszabadítása és ebben a 

kiegyensúlyozott, inspirált lelkiállapotban való fejlesztése. 

A tanulás során ugyanakkor rendkívül fontos az önfeledt felszabadult, de ugyanakkor 

koncentrált, összefogott hozzáállás. E kettő együttes megléte által tud igazi művészi értéket 

alkotni a tanuló. A gyermek vele született kíváncsiságát kell megtartani és továbbfejleszteni, 

motiválva az ember és az őt körülvevő világ behatóbb tanulmányozására. 

A szakmai tudáson túl a spontaneitás örömét is éreztessük meg vele. A későbbiekben 

minden művészeti ágban feladat az improvizáció, mint a személyiség megnyilvánulásának egyik 

legjellemzőbb kifejezése. 

 

Megvalósítandó az is, hogy a gyermek tanulási és alkotási folyamatban önállósodjon.  

Művészeti oktatásunk megalapozza és ösztönzi, hogy a tanulók esztétikai és kommunikációs 

képessége fejlődjön.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a művészetek pozitív lelki hatását, amelynek tényét közismert 

tudományos, pszichológiai kutatások is igazolják. Így a művészetekkel való foglalkozás 

sikerélményt nyújt olyan gyermekeknek is, akik más területeken gyengébben teljesítenek, vagy 

személyiségzavar miatt beilleszkedési nehézségekkel küzdenek. 

Mint minden oktatási intézményre-, amelyek gyermekek, fiatalok oktatásával nevelésével 

foglalkoznak-, az alapfokú művészeti oktatás intézményeire is feladat és felelősség hárul a 

felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. 

Az alapfokú művészeti oktatás segítségével ösztönözhetjük az egészséges életmód iránti 

igény kialakítását. Sokat tehetünk a pozitív beállítódások, magatartásformák és szokások 

elfogadásában, rögzülésében. Segíthetjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó 

magatartást. Konfliktuskezelési technikákat taníthatunk, illetve példákat mutathatunk a 

gyerekeknek. Fejleszthetjük alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságukat. Segíthetjük a 

káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) kialakulásának 

megelőzését. Fejleszthetjük, javíthatjuk testtartásukat, mozgáskultúrájukat. 

Rá kell irányítani a gyermekek, fiatalok figyelmét az egészséges állapot örömteli 

megélésére, a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

 

A művészetek különböző ágaival való találkozások a gyermekek, fiatalok egész 

személyiségére hatnak. Munkájuk során olyan alkotóközösségek tagjai, amelyben fontos az ön- és 

társismeret, az egymásra figyelés. A közös alkotás öröme, az együtt szerzett élmények olyan 

megtartó erejűek lehetnek, amelyek elvonják figyelmüket a káros függőségektől, igényesebbé 

válnak önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben is.  

 

Olyan intézményben kívánunk tanulni/tanítani, ahol az iskola mindennapjait átszövi az 

egészséges életmódra nevelés. 
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Mindezekhez megismerésre motiváló tanulási környezetre és nyugodt, kiegyensúlyozott 

munkalégkör biztosítására van szükség. Emellett a legfontosabb a pedagógusok példamutató 

magatartása, viselkedése. 

 

Feladataink: 

 reális énkép kialakítása, 

 ön és társismeret fejlesztése, 

 sokoldalú személyiségformálás,  

 problémamegoldó képesség fejlesztése, 

 erőszakmentes konfliktus kezelés, 

 érzékenység kialakítása a környezetünk állapota iránt, 

 tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A csoportos foglalkozások minden művészeti ág területén lehetővé teszik a társas 

kapcsolatok és a közösségi élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott közösség, ezért 

hasonló érdeklődési körű gyerekek vannak egy csoportban, aminek egyértelműen pozitív hatása 

van. 

A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció készség 

és a tolerancia fejlesztéséhez. 

A tanulókban kialakul, különösképpen az előadó művészeti ágban az egymásra 

hangolódás és ez által az együttgondolkodás és együttes munka képessége. Megfigyelhetik egymás 

eredményeit és hibáit, dicsérhetnek, és segítőkész javaslatokat tehetnek, ami erősíti, elmélyíti 

összetartozásukat.  

Ráérezhetnek arra, hogy az adott tevékenységben nem jobbnak kell lenni, mint a másik, 

hanem önmagukból hozzák ki a legtöbbet. Megtapasztalhatják a csoporthoz, közösséghez 

tartozás örömét.  

 

A közösségfejlesztés színterei 

A csoportközösségek 

Csoportközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok 

értékrendje más és más is lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van: 

 egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösség 

fejlődéséhez, 

 másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő. 

Világunkban mindjobban érzékeljük az egész emberiség gondját, és felelősségét. Számos 

tevékenységben érvényesül a nemzetköziség, és az egész emberiség együttműködése. Mindezek 

megláttatása, a közös felelősség tudatosítása az iskola feladata is. 

 

Feladataink: 

 korszerű tananyag tanítása; 
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 a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése 

 az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével; 

 fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség fogalmak 

mögötti tartalmat, és az értékeket; 

 a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, és a   

tanár-tanár viszonyában; 

 a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának; 

 hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés; 

 becsületes munkára nevelés, a társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése, a  

körültekintő pályaorientálás. 
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Környezetvédelem 
 

A környezeti és természetvédelmi nevelés folyamata során az ember természeti 

környezetének és ezek rendszereinek megismerésére és megóvásuk szükségszerűségére, 

védelmére, megőrzésére tanítjuk meg tanulóinkat. 

 

 Célunk: 

 a tanulók tudatos környezetvédelmi magatartásának kialakítása; 

 a körülöttünk lévő természet kincseinek megismerése, megóvása; 

 a nevelés valamennyi területébe beépülő fejlesztési program. 

Feladatunk: a természetvédelmi nevelés segítségével megszerettetni a természetet, olyan tudású és 

szemléletű embereket nevelni, akik meg tudják őrizni az élővilág sokszínűségét az utókor számára.  

 

Tevékenységi formák: 

 kirándulások szervezése, elsősorban természetvédelmi területekre   

   élősarok telepítése, gondozása; 

 aktuális témájú előadások, meghívott előadókkal (víz minősége, levegőszennyeződés, 

szénmonoxid és az üvegházhatás, por és virágpor, mint szennyezőanyag); 

 vetélkedők, megemlékezések szervezése iskolai- vagy osztálykeretben, a „Víz", a „ Föld", a 

„Madarak és fák" környezetvédelmi világnapok alkalmával; 

 természetmegismerő-környezetvédő nyári tábori program; 

 természet- és környezetvédelmi témák beépítése a pályázatokban megvalósított témák 

közé. 

 

Magatartás és viselkedéskultúra 

 

Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. 

A gyermek az iskolában szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi elvárásokkal. 

Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az iskola által közvetített és képviselt 

társadalmi értékekhez. Ezek az eljárások közvetlenül befolyásolják a szűkebb és a tágabb szociális 

környezetéhez fűződő kapcsolatait, önmagához való viszonyát. 

 

Célunk: 

Olyan magatartásformák kialakítása, amelynek birtokában a tanuló képes önmaga irányítására, a jó 

és a hasznos cselekedet véghezvitelére. 

 

 Feladataink: 

 a tanulók akaratának és jellemének fejlesztése; 

 a szereteten és a kölcsönös bizalmon alapuló tanulói engedelmesség és a fegyelmezettség 

kialakítása; 

 tanulóink önmagukhoz és másokhoz való helyes viszonyának kialakítása; 

 a helyes munkafegyelem kialakítása, a türelem, a kitartás és a figyelem fejlesztésével; 
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 törekedni kell arra, hogy a társadalom pozitív viselkedési formái és tanulóink viselkedési 

szokásai megegyezzenek; 

 a tanulók magatartásának értékelésekor a büntetés különböző adminisztratív formái helyett a 

pozitív motiváció érvényesüljön. 

 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A tehetséggondozás a művészetoktatás alapfeladata. Iskolánk ezen belül az alábbi lehetőségeket 

biztosítja: 

 a tanulók érdeklődési körének, életkori sajátosságainak és jellembeli tulajdonságainak 

figyelembe vételét, 

 az önkifejezés lehetőségeinek megteremtését minél változatosabb formában, 

 a harmonikus, inspiráló, félelemtől mentes légkör megteremtését, 

 a különböző művészeti ágban és ágak közötti jártasság és tájékozottság kialakítását, 

 koncert, színház, bábszínház és kiállítás látogatását, 

 az iskolán kívüli városi, megyei és országos rendezvényeken, nyári táborokon való 

részvételt, 

 versenyekre, pályázatokra, fellépésekre való felkészítést, 

 az elõkészítést és felkészítést szakirányú továbbtanulásra, 

 szakmailag magas színvonalú személyi és tárgyi feltétel meglétét, 

 az elkülönítés, gyorsítás és dúsítás lehetőségét a tehetséges gyerekek számára. 

 

A művészeti iskola elsõdleges célja, az alapelvekből kiindulva nem a művészképzés, hanem a 

személyiségfejlesztés. Iskolánkban különböző képességű gyermekek járhatnak, hiszen felvételi 

vizsga nincs. Így mind a tehetséges, mind a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását 

egyformán feladatunknak tekintjük  

 

A tehetség nem függ a jellemtől. Lehet fegyelmezett és fegyelmezetlen gyermek egyaránt 

tehetséges. Fontos viszont a magamutogató, feltűnési vággyal rendelkező, személyiségzavaros 

tanuló megkülönböztetése az igazi tehetségtől. Nem feledkezhetünk meg a szolid, csendes, 

kitartó, ugyanakkor tehetséges gyermekek biztatásáról. Tudatosítsuk nõvendékeinkben, hogy a 

művészet nem a lelki deformációk, problémák kiélésének eszköze. Pillanatnyi feloldás lehet egy 

adott helyzetben, de megoldás nem. A megoldás a művészet és egyéb segítségekkel történő 

személyiség változás. 

Az igazi tehetséggé alakuló gyermek alázattal, méltósággal és játékossággal fordul az alkotandó 

műhöz, a közönséghez és környezetéhez egyaránt. 

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének 

formái, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink 

elérésének, eredményes működésünknek. 
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Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai folyamatos kapcsolatot 

tartanak az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól és közvetlenül informálhatják a 

többi szülőt is.  

A szülőket negyedévente (írásos vagy szóbeli formában) tájékoztatjuk az intézményben 

folyó munkáról, eredményeinkrõl. 

Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti 

nyílt napjainkon, félévi és évvégi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás 

során, kirándulások alkalmával, év végi gálaműsorainkon. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, 

illetve bovonjuk őket e kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal élhetnek (a 

törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és módon). 

Az intézményi minőségirányítási programunknak megfelelően folyamatosan törekszünk a 

szülők és tanulók igényeinek mind teljesebb kielégítésére. Kérdőívek segítségével vizsgáljuk (az 

IMIP-ben szabályozott módon) a megelégedettségüket, ezek a kérdőívek kell, hogy mutassák az 

iskola, illetve a tanárok és szülők közötti kapcsolattartás hatékonyságát is. A kérdőívek 

elemzésekor felmerülő problémák figyelemebe vételével dolgozzuk ki a fejlesztés lehetőségeit.  

 

 

AZ ISKOLA INTEGRÁCIÓS NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

Nevelési cél: 

 Önálló életvezetés kialakítása. 

 Társadalmi integráció biztosítása. 

 A speciális nevelési szükségletű gyermekek "felkarolása", fejlesztése hazánkban évtizedek 

óta speciális pedagógiai intézményekben folyik. 

 A "más" szó valakihez, vagy valamihez viszonyítva fejezi ki az eltérést. Allport, G.W. 

szerint a másság-szemlélet sokféle formában módosíthatja a másnak látott személlyel 

szembeni viselkedést.  

 

Az együttnevelés előnyei 

Számos országban egyre nagyobb számban nevelik-oktatják többségi iskolákban azokat a 

gyermekeket, akik régebben elkülönített nevelésben vettek részt. 

Az együttes nevelés nem csak a sérült ember számára kedvező - megfelelő feltételek 

mellett -, hanem a többségi iskolába járó gyermekeknek is. Ennek oka, hogy a tanulók együttes 

nevelése megsokszorozza a szociális kölcsönhatásokat és az együttműködés új formáinak 

elsajátításával, új morális értékek kialakulásának színtere lehet. Továbbá az egészség, mint érték 

újra felértékelődik.  

Az elfogadás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó a saját értékén emberszámba 

venni egy sérültet, s mennyire hajlandó beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien 

élünk. 
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Az elfogadás feltételei (Buscaglia, L. nyomán): 

a) A sérült emberek is különbözőek, egyediek. 

b) A sérült ember elsősorban ember, csak másodsorban sérült. Ugyanúgy joga van az 

önkifejezésre. 

c)A sérülteknek nincs külön világuk. Egyetlen világ létezik. 

d)A sérülteknek ugyanúgy joguk van minden irányú érzéseket, tapasztalatokat átélni. Megóvni 

őket annyit jelent, mint kizárni őket a világból. 

e) Csak ők tudják megmondani, hogy mire van szükségük. Nekünk odafigyelőnek, jó 

megfigyelőnek kell lennünk. 

f) A sérült embernek önmagának kell cselekednie önmagáért. Mi a szükséges feltételek 

megteremtésében segíthetünk. 

g) Joguk van hozzá, mint mindnyájunknak, hogy úgy éljék az életet, amilyen. Mi legfeljebb 

hozzásegíthetjük őket a legkedvezőbb forma kiválasztásához. 

h) Bármennyire is A valaki joga van azzá lenni, ami belülről megadatott neki. 

i) A saját vagy a társadalom szabályait rájuk erőltetni irreális dolog (sokféleképpen lehet megkötni 

egy cipőt vagy eljutni a buszmegállóhoz). Sokféleképpen lehet tanulni és alkalmazkodni. 

j) Minden sérültnek joga van tisztában lenni saját állapotával és lehetőségeivel. 

 
A mozgássérült személy sikeres társadalmi beilleszkedésének két nagyon fontos feltétele 

van: 

 Az egyén felkészültsége a felkínált társadalmi szerep betöltésére. 

 A társadalom felkészültsége a sérült ember befogadására. 

Az integrált nevelés szempontjából a speciális képzés szüksége nem kérdő-jelezhető meg, mivel 

az ilyen sérült gyermekek egész fejlődésmenete elmarad életkori társaiktól, melynek okai lehetnek: 

 Beszűkült tapasztalatszerzési lehetőségek 

 Minimális szociális kapcsolatok 

 Részképesség - zavarok (pl. látás problémák, térbeli tájékozódási problémák) 

 Hiányzó kommunikációs lehetőségek 

 Szegényes érzelmi élet 

 Esetleg életkortól elmaradó értelmi képességek (a tapasztalat hiányból eredően) 

A hiányok megszüntetésére, illetve a tapasztalatok és a képességek fejlesztése érdekében tehát 

a speciális nevelési szükséglet elkülönített nevelés-oktatás formájában nem vitatható. 

 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

Fel kell figyelnünk 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 
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 az érzelemszegény, apatikus magatartásra, 

 az elkülönülésre, közömbösségre a társak iránt, 

 a túlzott félelemre és szorongásra,  

 a látszólag ok nélküli sírásra, 

 a kifejezett féltékenységre, irigységre, 

 a barátok túl gyakori váltogatására, 

 a hipermobilitásra, 

 a teljesítményromlásra, 

 a beszédzavarra, 

 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési zavart 

kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 

Szükséges vizsgálni azt, hogy a viselkedési zavart kiváltó ok 

 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns magatartása), 

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e,  

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl szigorú, 

autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli 

nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye-e. 

 

Mindezek feltárásában segítséget nyújthatnak: 

 

 a szociometriai felmérések, 

 a tanulókkal való személyes beszélgetések, 

 a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, 

 a tanulók viselkedésének figyelemmel kísérése, 

 a gyermeket előzőleg tanító tanítókkal, tanárokkal való kapcsolatfelvétel stb. 

Az okok pontos ismerete sokat segíthet a magatartási problémák hatékony megoldásában, ill. 

enyhítésében.  

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 
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 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 

 az tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek alkalmazásával; 

 a közösség segítő erejének mozgósításával; 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával; 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

 

1. Az alapvető stratégiával kapcsolatos tevékenységek (komplexitás és integritás) 

  

Az alapvető stratégia célja a legkülönbözőbb képességű, fejlettségű tanulók „együttlevésének”, 

közös tevékenységének a megvalósítása. Ezek az alkalmak arra szolgálnak, hogy megismerjék 

egymást, csökkenjenek egymásról kialakított előítéleteik, tanuljanak meg együtt élni, 

együttműködni. 

  

1. Ki mit tud? 

Célja:  

 csoportkohézió erősítése különböző produkciók együttes létrehozatala során.  

 Olyan képességek fejlesztése, amely a produkció létrehozatalához, s annak 

megmutatásához (bemutatásához) kellenek. 

 Más csoportok munkájának megismertetése, a produkció mögött lévő erőfeszítések, 

munka megláttatása 

 

2. Iskolai bál: 

Célja: 

 szorosabb, együttműködő kapcsolatok kiépítése a tanulók és családjaik, az iskola 

pedagógusai és tanulói között  

 csoportkohézió erősítése különböző produkciók együttes létrehozatala során.  

 olyan képességek fejlesztése, amely a produkció létrehozatalához, s annak 

megmutatásához (bemutatásához) kellenek. 

 más csoportok munkájának megismertetése, a produkció mögött lévő erőfeszítések, 

munka megláttatása 

 

3. Játszóházak, nyári táborok: 

Célja: 

 szorosabb, együttműködő kapcsolatok kiépítése a tanulók és családjaik, az iskola 

pedagógusai és tanulói között, valamint a gyerekek egymáshoz való viszonyainak 

jobbítása. 

 a gyerekek szabadidejének hasznosabb eltöltése, mely lehetőséget ad a tehetségek 

kibontakozására. 

 aktív, alkotó munkával szocializálja a tanulókat a felnőtt-gyermek együttműködésével. 

 

4. Iskolai rendezvények: 

 félévi-, év végi vizsga, 
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 táncbemutatók, 

 csoportkiállítások,  

 ünnepek: karácsony, farsang, március 15., 

 évnyitó, évzáró, 

 gyermeknap.   

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő pedagógiai tevékenység 

A tehetség valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 

A tehetséges tanulót átlag feletti képességeiről, feladat-elkötelezettségéről, kreativitásáról lehet 

felismerni. Ezek az életkor előrehaladásával egyre differenciáltabban jelentkeznek. 

A tehetséggondozás a pedagógusnak az a tevékenysége, amely lehetővé teszi a tehetség 

felismerését, kibontakoztatását.  

A tehetséget nem mindig könnyű felismerni, ugyanis ezek a gyerekek nem mindig jó tanulók, nem 

mindig koraérettek, sőt éppen hogy hanyagok, lassan kibontakozók is lehetnek. Felismerésükhöz 

éppen ezért fontos a fejlesztő pedagógus, a tehetség mérésére alkalmas feladatlapok, szituációk. 

Gondozásukhoz pedig elengedhetetlen a jó szaktanár, az igazi nevelő, és a támogató szülő. 

A tehetséggondozásban az iskolának, a kortársaknak és a családnak egyaránt fontos, egymást 

segítő, kiegészítő szerepe van.  

Célunk a tehetséggondozásban 

Ismerjük fel a tehetséges gyereket és segítsük hozzá átlag feletti képességeinek 

kibontakoztatásához. 

Feladataink 

A tehetség felismerése felmérések, tehetségre utaló jelek felismerése, ehhez belső 

(és/vagy külső) képzések, nyilvántartás 

 

A tehetség kibontakoztatása erős alapképzés, személyiségjegyek figyelembe vétele, 

változatos lehetőségek biztosítása a tehetség 

megmutatkozására, elismerés, motiválás, személyre szabott 

fejlesztési terv 

A tehetség gondozása - szakórán (csoportbontás, ismeretanyag mennyiségének és 

minőségének helyes megválasztása, differenciálás)  

- versenyeken (felkészítés) 
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Úgy gondoljuk, hogy a tehetség korai felismerése és speciális képzése a kibontakozás és az 

akadálytalan fejlődés legfontosabb feltétele. 

 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Szociálisan hátrányos helyzetűnek azokat a tanulóinkat tekintjük, akiket különböző jellegű 

szociális tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Hátrányos helyzetűnek azt a 

tanulónkat tekintjük, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. Feladatunk segíteni minden 

hátrányos helyzetű tanulót képességeinek kibontakoztatásában, adottságaihoz mért fejlődésében. 

Ehhez először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a 

hátrányos helyzet kialakulásához. Ilyenek: 

 a családi mikrokörnyezet (pl. lakásviszonyok, jövedelmi viszonyok, kulturális helyzet, 

nevelési hagyományok stb.); 

 a családi házon kívüli környezet (pl. utca, lakókörzet, társas kapcsolatok); 

 az iskolai környezet (pl. helytelen nevelői magatartás, rossz tanár-diák viszony, a tanuló 

peremhelyzete a közösségben stb.). 

 A hátrányok számbavétele után meghatározzuk tevékenységünk célját és a hátrányok 

enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

 A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 helyi, regionális, országos pályázatokon való részvétel, támogatások igénylése, a tanév 

kezdetekor az iskola azon pénzügyi lehetőségeinek számbavétele, amelyek felhasználhatók 

a hátrányos helyzetű tanulók támogatására (egyeztetve a szülői munkaközösséggel, a 

tantestülettel, az iskolai alapítványok kuratóriumaival), 

 a szülők tájékoztatása a szociális juttatások lehetőségeiről (szülői értekezleten, 

fogadóórákon stb.), 

 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése, 

 pályaorientációs tevékenység, 

 mentálhigiéniés programok, 

 a tehetséges tanulók versenyeken való részvételének anyagi támogatása (pl. versenydíjak, 

útiköltség térítése), 

 táborozási hozzájárulások (alapítványok). 

 

NEMZETI. ETNIKAI KISSEBSÉGI PROGRAM 

 

A fentebb már részletezett differenciált képességfejlesztés mellett iskolánkban a sokszor 

halmozottan hátrányos helyzetű, szociokulturálisan veszélyeztetett roma etnikai kisebbség 

hátrányainak kompenzálására etnikai foglalkozásokat tartunk. 

Cél: A roma társadalom felemelkedésének és beilleszkedésének elősegítése oly módon, hogy 

azonos tartalmú, azonos értékű és továbbfejleszthető tudást és esélyegyenlőséget kell biztosítani. 
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Nagyon fontos a kedvező iskolai légkör megteremtése, amely itt tartja az iskola falai 

között a cigány tanulókat. Ezt sok szeretettel, türelemmel igyekeznek elérni kollégáink. A 

környezeti hátrányokból adódó nehézségek, ismeretek hiánya szükségessé teszi, hogy olyan 

életvezetési, egészségügyi, viselkedési ismeretekre tegyenek szert tanulóink, melyek segítik őket a 

mindennapokban. Fontos, hogy ezek a tanulók is jussanak olyan kulturális közösségi 

élményekhez, amelyek új értékeket jelentenek számukra.  

Lényegesnek ítéljük, hogy a tanulókat olyan eredményekhez juttassuk, hogy 

megszabaduljanak a kudarcok okozta gátlásoktól, legalább részben behozzák hátrányaikat, és 

sikerélményeik legyenek.  

Iskolánk biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, 

képzőművészetéről, hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Mindez a pedagógia eszközeivel 

segíti a cigányság integrációját.  

A pedagógiai tevékenységben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a beszélgetések és 

ismeretterjesztő anyagok által elősegítsük a diákok szemléletváltozását a másság iránt, a roma 

kultúra, történelem és hagyományok bemutatásával csökkentsük a cigánysággal szembeni 

előítéleteket, erősítsük a roma fiatalok pozitív identitástudatának kialakítását, ösztönözzük 

továbbtanulásukat. Különös hangsúlyt fektetünk a cigány és nem cigány emberek közti párbeszéd 

kezdeményezésére. Igény és lehetőség szerint külső szakembereket is bevonunk ebbe a munkába, 

pozitív példákat állítva a tanulók elé.  

A tanulók tudásszintjének, készségeinek, etnokulturális hátterének és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével az alábbi területeket fejlesztjük: 

 Szocializációs, kommunikációs fejlesztés  

 Egyéni tehetséggondozás a képzés egész időszakában 

 

A roma tanulók iskolai közösségen belüli szegregációjának oka elsősorban a többségi 

tanulóktól eltérő kommunikációs, szocializációs, viselkedési, gondolkodásmódbeli állapotuk.  

E kedvezőtlen állapotok legtöbbször a gyerekek és családjuk önhibáján kívül, a kedvezőtlen 

lakhatási, anyagi és műveltségi körülmények miatt alakulnak ki. Ezeket a különbségeket 

megszüntetni nem, de enyhíteni képes lehet a pedagógiai odafigyelés.  

A cigányság kiemelkedésének egyik legfontosabb lehetősége az egyéni sajátosságokra, 

képességekre való odafigyelés, e képességek fejlesztése.  

Kiemelten fejlesztendő az ún. törzstantárgyakhoz nem tartozó művészeti ágakban 

tehetséges tanulók képzése. Így olyanok is sikerélményhez juthatnak az iskola falain belül, akik a 

délelőtti tanórákon nem sikeresek. Iskolánkban a zeneművészet és a képzőművészet terén tartunk 

ilyen foglalkozásokat. Ugyancsak fontos a külvilág, a környezeti értékek, a környezet szépsége és 

megóvásának fontossága felé orientálni a sokszor elkeserítően rossz környezeti körülmények 

között élő roma tanulókat. Erre szolgál a hazánk, közvetlen környezetünk megismerését és 

megszerettetését célzó turista klubunk. 

Nagyon fontos az egészségtelen környezetben élő tanulók egészséges életmódra 

nevelésében a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása.  
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AZ ISKOLA MENTÁLHIGIÉNÉS- EGÉSZSÉGNEVELÉSI 

PROGRAMJA 

 

„A görög gondolkodók már az ókorban rájöttek arra, hogy a teljes emberi élet 

alapfeltétele a test – lélek – szellem egységének, harmóniájának létrejötte. Mi, emberek – attól 

függetlenül, hogy mely korban és hol élünk – sok mindenről nem tehetünk. Nem mi határozzuk 

meg azt, hogy mit öröklünk szüleinktől, s azt sem hogy kik a szüleink. Mindannyian hajlamosak 

vagyunk arra, hogy bizonyos betegségeket elkapjunk. Mindannyian öröklünk bizonyos testi – lelki 

– szellemi, neurofiziológiai tulajdonságokat, hajlamokat. Ily módon az ember születésénél fogva 

véges, determinált lény.  

Ugyanakkor rajtunk múlik, hogy ezekhez a pozitív és negatív értékű örökölt 

tulajdonságainkhoz, hajlamainkhoz miképpen viszonyulunk. S vajon mi tartozik e fogalomhoz? 

Mit tehet az iskolai nevelés a testi – lelki egészség megteremtéséért és tudatos 

megőrzéséért? Hajszálnyit, de az a hajszálnyi döntő lehet az egyén életének egészében.” 

A fenti gondolatok jegyében készült iskolánk egészségnevelési programja. Intézményünk 

alapfokú művészetoktatási intézmény, így különleges lehetőségünk és felelősségünk, hogy 

tanulóink többségét a legintenzívebb szocializációs tanulási időszakban; 6–22 éves korban 

nevelhetjük az egészséges életmódra. Tevékenységünkkel az egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődésüket szolgáljuk.  

Azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását 

segítjük, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát megtartják, javítják. 

 

Nevelési célunk: olyan egészségszemlélet, képességrendszer és személyiségjegyek 

kialakítása, amelyek során a tanulókban: 

 

 kialakul az önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és felelősségérzet, 

 tudatosulnak a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok - okozati 

összefüggései, 

 kialakul testi és lelki egészségük harmóniája, 

 világossá válik, hogy életminõségük jobbítását csak jövõjük tervezésével és életútjuk 

tudatos építésével valósíthatják meg, 

 tudatosul az egészség- és környezetvédõ magatartás szokásrendszerének fontossága és 

jelentõsége, 

 egyértelmûvé válik, hogy az egészség, a kiegyensúlyozott életvitel nélkülözhetetlen eszköz 

a boldog, sikeres élethez, 

 kialakul az életkoruknak megfelelõ önismeret, mint az önnevelés alapja,  

 alapvetõ igénnyé válik a szellemi tevékenységhez szükséges tanulási módszerek 

elsajátítása, a munkához szükséges nyugodt, rendezett környezet és a munka, a pihenõidõ 

megfelelõ arányának kialakítása, 

 kialakul a kellõ tolerancia az átlagtól eltérõ ütemben fejlõdõ társaikkal és a mássággal 

szemben, 
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 kifejlõdnek olyan kommunikációs képességek, amelyek segítik társas kapcsolataik 

kialakulását, azok harmonikus fennmaradását és a konfliktushelyzetek feloldását. 

 kialakul a nemiséggel kapcsolatos felelõsségteljes magatartásuk, 

 kifejlõdik a felelõs döntéshozási képesség egészségük és környezetük védelme érdekében. 

 

A tanulók egészségfejlesztésével összefüggõ iskolai feladataink: 

 alapvetõ ismeretek elsajátíttatása az emberi szervezet mûködésérõl, a testi – lelki – 

szellemi egészség összefüggéseirõl, 

 a sportoláshoz, mozgáshoz való pozitív viszony kialakítása, a szabadidõ – kultúra 

fejlesztése, 

 alapvetõ ismeretek elsajátíttatása az egészséget fenyegetõ tényezõkrõl, a betegségek és 

balesetek megelõzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedélyek 

kialakulásának megelõzésérõl, 

 a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges ismeretek, készségek és 

képességek fejlesztése (empátia, rugalmasság, alkalmazkodóképesség, személyiségtisztelet, 

stb.), 

 reális énkép és önismeret kialakítása, 

 az erkölcsi tudat, a jellem fejlesztése, - a felelős döntési képesség kialakítása. 

 

Az egészségnevelést szolgáló témakörök 

 Az alábbiakban szereplõ tartalmakat beépítjük iskolánk helyi tantervébe. 

 A harmonikus emberi kapcsolatokra nevelés 

 A család az ember legszûkebb, legközvetlenebb közössége (a családtagok egymás iránti 

szeretetére, tiszteletére nevelés, a családi munkamegosztás, segítségnyújtás fontossága) 

 Az osztályközösségben való viselkedés helyes szabályai 

 A tanulók között adódó konfliktusok megoldásának helyes módjai 

 Testi egészségre nevelés 

 Az emberi test fõ részei, szervrendszerei, ritmusai 

 A személyi higiéné fontossága 

 Az egészséges életmódra nevelés (a helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a helyes 

napirend) 

 A betegségek elkerülésének lehetõségei 

 Az egészségre káros szokások elutasítása 

 A balesetek elkerülésének módjai 

 A tárgyi környezettel való harmonikus kapcsolatra nevelés lehetõségei 

 A tanulók közvetlen környezetének megóvása, tisztántartása 

 Az esztétikus és tiszta környezet iránti igényesség kialakítása 

 Közremûködés az iskolai szelektív hulladékgyûjtésben 

 Az osztályban élõsarok létrehozása és gondozása 

 A szabadidõ helyes eltöltésére nevelés 
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 Az iskolai sportkörökben, szakkörökben és közös kulturális programokban való örömteli 

részvétel 

 A mértéktelen televíziózás és számítógép használat ártalmai 

 

Az egészségnevelés színterei az iskolában: 

 tanórák ·  

 balesetvédelmi foglalkozások  

 játékos egészségfejlesztõ foglalkozások  

 védőnő által tartott foglalkozások 

 egészségnap (tanévenként egy tanítási nap) 

 erdei iskola  

 természet – és környezetvédelmi szaktábor (minden tanévben 1 hét az érdeklõdõk 

számára) 

 túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek 

 szülõi értekezletek (a szülõkkel történõ, egészségneveléssel kapcsolatos párbeszéd nagyon 

fontos, mert közvetetten segíti nevelõmunkánkat) 

 a felnõttek (tanárok, és más iskolai dolgozók) példaadása, egészséges életmódja 

 

Az ismeretek, készségek, képességek elsajátítását szolgáló módszerek, 

tevékenységformák: 

 szerep – és szituációs játékok 

 személyes és más példák gyûjtése, kiértékelése, megbeszélése 

 önismereti tesztek, kérdõíves felmérések kitöltése, kiértékelése, megbeszélése 

 értékkategóriák felállítása (táplálkozás, emberi kapcsolatok, helyes viselkedésformák, 

szokások stb.) 

 problémák megbeszélése, elemzése, vita 

 projektmunka 

Fontosnak tartjuk az ún. „részvételen alapuló” oktatási technikák minél szélesebb körû 

alkalmazását, mert ezek révén alakulhat ki a saját élmény, fejlõdhetnek az életvezetés, a testi–lelki 

jóllét szempontjából valóban fontos készségek és jártasságok. 

 

Együttmûködés az egészségnevelésben: 

 

 szaktanárok 

 ifjúságvédelmi felelõs 

 védõnõ 

 szülõi munkaközösség, szülõk 

 Országos programok koordinátorai 

Egészségfejlesztõ munkánk csak akkor lehet eredményes, ha közösen, egymást segítve és 

megerõsítve végezzük azt diákjaink, gyermekeink egészsége érdekében. 
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HELYI TANTERV 
 

A Kt. 45. § (3) bekezdése rendelkezik az alapfokú művészeti oktatási intézmény helyi 
tantervéről. Ezek alapján az iskola helyi tanterve a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 
készült, mely az alapfokú művészetoktatási intézmények tantervét és követelményrendszerét 
tartalmazza. A művészeti iskola helyi tanterve művészeti áganként a ROMI-SULI Könyvkiadó 
által 1998-ban kiadott írásos dokumentációja, illetve annak kiegészítése az intézmény helyi 
sajátosságainak figyelembevételével. 
 
A tanterv művészeti áganként, tanszakonként (s azon belül tantárgyanként) elkülönítve készült.  
 
A tanterv tartalmazza: 
a) Az egyes művészeti ágak cél - és feladatrendszerét 
b) Az egyes művészeti ágakon belül tanított tanszakok évfolyamonkénti 

 főtárgyait és óraszámait 

 kötelezően választható tantárgyait és óraszámait 

 fakultatív tantárgyait és óraszámait 
c) Az előírt tananyagot és követelményeket (évfolyamonként) 
d) A tárgyi feltételrendszert és eszközigényt 
e) A tanulói teljesítmény értékelésének módját 
f)  Az ismeretek számonkérésének módját 
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I. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG  
 

Modern – kortárstánc tanszak 
 
 
A Modern-kortárstánc tanszak célja: a modern- és kortárstánc technikák megismerése és az előírt 
tananyag elsajátítása mellett a személyiség fejlődése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, 
kreativitás kialakulása. 
 
A Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a a tanszak tantárgyai közül a moderntánc 
tantárgyait oktatja. 
 
A képzés ideje: 12 év 
Évfolyamok száma: 12 év 
 

A tanszak kötelező tantárgyai és azok óraszámai 
 
 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Modern tánc tantárgyak             

Táncelőkészítő gimnasztika 4 4           

Esztétikus testképzés   4 4         

Jazz-technika     4 4 4 4     

Graham-technika         1 1   

Limón-technika           1 1 

Kontakt-technika         1 1   

Modern jazz-technika           1 1 

Improvizáció         1 1 1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
A képzés csoportos jellegű, heti óraszám 4x45 perc. 
 

A tanszak tantárgyai 
 
Kötelező tantárgyak: 
Moderntánc: 
 Táncelőkészítő gimnasztika 
 Esztétikus testképzés 
 Jazz-technika 
 Graham-technika 
 Limón-technika 
 Kontakt-technika 
 Modern jazz-technika 
 Improvizáció 
 Kompozíció 
 Tánctörténet 
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A tanszak feladatai: 
 
Ismertesse meg a tanulóval: 

 a modern-kortárstáncművészet 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, 

 tér- és formaérzékét, 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 
Alakítsa ki a tanulóban: 

 a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságát, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 
Ösztönözze a tanuló: 

 az igényes munkára, 

 a tánc- és színházi események látogatására, 

 az érzelmi nyitottságra, 

 az egészséges életmódra. 
 
Adjon teret a tanuló 

 fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 
Irányítsa a tanulót: 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 a továbbképző folytatására, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
 

KÖVETELMÉNYEK 
 

Követelmények az előképző elvégzése után 
 
Táncelőkészítő gimnasztika 
 
A tanuló ismerje: 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát, 

 az izomfejlesztő, izületeket tágító, és rugalmasságot fejlesztő technikákat, gyakorlatokat. 
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Legyen képes: 

 tudatos izommunkára, izomtevékenységre, 

 a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 
 

Követelmények az alapfok végén 
 
Esztétikus testképzés 
 
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, izomérzékelésére, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 
 
Jazz-technika: 
 
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. 

 
 

Követelmények a továbbképző elvégzése után 
 
Graham-technika 
 
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. 
 
Limón-technika 
 
A tanuló ismerje: 

 a technika alapelemeit, gyakorlatait, 

 jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait. 
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Legyen képes: 

 a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, 

 azok kombinálására, 

 a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző 
előadására. 

 
Kontakt-technika 
 
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. 
 
Modern jazz-technika 
 
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. 
 
Improvizáció 
 
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. 
 
Kompozíció 
 
A tanuló ismerje: 

 a tanult technika témaköreit, feladatait, 

 a forma, a tér, az iső, 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. 
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Tánctörténet 
 
A tanuló ismerje: 

 az adott évfolyam tananyagát, 

 a táncművészet kimagasló alapműveit, 

 a nagy egyéniségek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 
Legyen képes: 

 elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

 a múlt és jelen értékeinek befogadására, 

 a táncművészetek iránti érdeklődésre. 
 

TANANYAG 
 

TÁNCELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA 
 

 
A tantárgy célja A tanulók korosztályi sajátosságainak figyelembevételével az izomzat fokozatos 
fejlesztése, az esztétikus mozgás alapfogalmainak gyakorlati elsajátítása, a tudatos izommunkára 
nevelés. 
Feladata, hogy előkészítse a tanulókat a modern technikák speciális követelményeihez. 

 
Előképző 1-2. év 

évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  
 

Követelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 

- a kapcsolatteremtés kreatívitása és technikái 

- a tér, dinamika, ritmika tudatos használata 

- kreatívitás, improvizációs készség kibontakozása  
A tanuló ismerje:  
- a testrészeinek irányított mozgáslehetőségeit 
- a test térben való mozgáslehetőségeit 
- az alapvető kaocsolatteremtő formákat 
Legyen képes:  
csoportos munkában való aktív közreműködésre 
 

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 
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 törzshajlítás – bokafogással 

 kis térdhajlításban (demi pliében) 
 

 guggolásban 
 
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 
 
szökdelésformák 

 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, föl, 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) 
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törzsgyakorlatok rúdnál 

 törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpesztve) 

 törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpesztve) 
 

 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 mellkas emelés 

 hason fekvésben lábemelések hátra és oldalt (egy láb, páros, terpesz) 

 bölcső 

 nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással (balra, jobbra) 

 hanyatt fekvésben mellkas emelés 

 hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkas emeléssel 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, oldalt, hátra) 

 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) 
 
lábfőhelyzetek 

 lefeszített lábfő (spicc) 

 visszaszorított lábujjak 

 visszaszorított lábfő (pipa) 

 lefeszített lábujjak („macskakarom”), gördülés 
 
8. Lábgyakorlatok 
Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az izületek (boka, térd és csípőizületek) 
mozgékonyságának fejlesztése. 
 
lábgyakorlatok állásban 

 lábemelés 

 láblendítés 

 láblengetés 

 térdhajlítás 
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 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 
Célja a vállizület 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 

 magastartás 

 mellső rézsútos mélytartás 

 mellső rézsútos magastartás 

 hátsó rézsútos mélytartás 

 oldalsó rézsútos mélytartás 

 oldalsó rézsútos magastartás 

 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 kofordított lábhelyzet és a magas lábemelések 
érdekében. 
 
támaszhelyzetek, ülések 

 törökülés 

 nyújtott ülés 

 nyújtott terpeszülés 

 hajlított ülés 

 hajlított nyitott ülés (béka) 
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 zsugorülés 

 hajlított terpeszülés 

 lebegő ülés 

 gátülés 

 sarkon ülés 
 

 hajlított ülés 
 
fekvések 

 hason fekvés 

 hanyatt fekvés 

 oldalfekvés 
 
tágító gyakorlatok ülésben 

 törzshajlítgatás gátülésben 

 törzsdöntés nyújtott terpesz ülésben 

 törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

 hason fekvésben (béka) 

 spárga (haránt, oldalt) 
 
tágító gyakorlatok rúdnál 

 I. pozícióban croisé előre, ráhajlással 

 I. pozícióban ¼ elfordulásokkal oldal hajlással 

 I. pozícióban croisé, hátrahajlással 

 I. pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

 I. pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

 I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatással spárgában 
 
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 gyakorletok, járás gyakorlatok. Ki- és belégzéssel, kar gyakorlatokkal kombinálva. 
A belégzés orron, a kilégzés orron és szájon át történjék. A hiperventilláció elkerülése végett a légző 
gyakorlatokat ajánlatos közepes intenzitású terhelés után végeztetni. A légzés szaporaságának, a 
légvétel mélységének helyes kialakítása kedvező hatással van az idegrendszerre, a szervezetre és a 
közérzetre egyaránt. 
 
gyakorlatok 

 alapjárás folyamatos karemeléssel (oldalsó középtartáson keresztül) 

 gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 

 hanyatt fekvésben hasi légzés 

 törökülésben bordalégzés 
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12. Egyensúly-gyakorlatok 
Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, megtanítása. 
 
gyakorlatok 

 járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben és kartartásokkal 

 járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel, fordulatokkal 
 

 hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan 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 
Megjegyzések: Az izomfejlesztő, az ízületeket tágító gyakorlatok mellett fontos a tágító éa a 
rugalmasságot fejlesztő ugrás-gyakorlatok végeztetése is. A tanulók túlterhelésének elkerülése végett 
célszerű a helyzetek (fekvés, ülés, térdelés, állás) gyakori váltása, valamint a bevezető gyakorlatok 
(járás, futás) lazításkénti többszöri alkalmazása. 
Későbbiekben a tanult gyakorlatok és motívumok alapján etűdöt állítunk össze. A feladat lehetőséget 
ad a térlépcsők és tárirányok gyakorlati alkalmazására, egyben fejleszti a muzikalitást és a páros 
összmunkára való képességet. 
A tanulóknak itt játékos-táncos formában táncélményekben van részük. Kiélhetik fantáziájukat, 
utánzókészségüket, fejlődik ügyességük, fürgeségük, térérzékük, mozgás- és emlékező tehetségük. 
A tananyagban leírt gyakorlatokat természetesen nem a közlés sorrendjében tanítjuk. A fejlesztés 
irányának és céljának megfelelően a növendékekre szabottan állítjuk össze a kombinációkat és a 
feladatsorokat. 
Az anyag elsajátítása során a nehézségi fokot és a mennyiséget fokozatosan növeljük. 
 
Minimumkövetelmény: 1. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 járások lefeszített lábfővel, flex-ben, külső és belső élen, futások előre nyújtott  lábbal, magas                      
térdemeléssel, nyakgyakorlatok: hajlítás, fordítás, fejkörzés 
 hát- és hasizmokat erősítő törzsgyakorlatok, nyújtógyakorlatok minden irányban, 
 a klasszikus balett alappozíciói kartartással 
Minimumkövetelmény: 2. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 rövid bemelegítés a földön flex-spicc macskakarom karvezetésekkel (port,-de- bras), 
fekvésben lábemelések, csípőfordítások, passé, híd, 
 rúd mellett flex-spicc, demi plié-k és grad plié-k, relevé-k I. És II. Pozícióban, 
 sorgyakorlatban alapjárások, sasszék váltott lábbal is, cigánykerék 
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A számonkérés formája 
 

A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamán 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  

 az elsajátított tananyag tudásának szintje 
 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 

 a képzéshez megfelelő tágság és hajlékonyság 

 a kialakult tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés 

 a kreatív, önálló feladatmegoldás 
 
 

ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS 
(Berczik-technika) 

 
Az esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag, amely magában foglalja a 
szükséges egészséges, természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előképzést kap a test, 
amelyre később bármely más tánctechnika felépíthető. 
 

Alapfok 
 

1. évfolyam 
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, a térirányok, térlépcsők 
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 
Legyen képes: a tanult mozgásformák önálló, tudatos végrehajtására, a tudatos izomtevékenységre, 
izommunkára. Az adott évfolyam tananyagának ismerete, kreatívitás spontán, önálló feladatmegoldás. 
 

Tananyag 
 
1. A mozgás esztétikai törvényszerűségei 
 
Tér 

 a mozdulat iránya 

 a magasság és mélység fokai 

 a 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. 
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2. Természetes testtartás 

 alapállás 

 pihenj állás 
3. A törzs szakaszai 

 nyaki szakasz 

 háti szakasz 

 központi szakasz 

 keresztcsonti szakasz 
4. A 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 álló 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 
7. Nyakgyakorlatok 

 nyakhajlítás 

 nyakfordítás és hajlítás kötése 

 nyakkörzés fejfordítással 

 függőleges irányú nyakkörzés, előre-hátra 
8.Törzsgyakorlatok 

 I., II., III. fokú egyenes törzsdöntéssel 

 I., 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 íves tartás kötése hátra 

 ülőhelyzetben, törzsfordításban törzsdöntés előre 
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 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 lábemelések oldalfekvésben 

 hason fekvésben hátra lábemelés, alátámasztással 

 oldalt és hátul lábemelés, alátámasztással 

 törzsdöntés és hajlítás, 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 képes teste önálló „gondolatatit”, 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 
 
Minimumkövetelmény:  
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 bemelegítás a talajon: z-ülésben íves tartás előre, I. II. III. fokú egyenes  törzsdöntéssel, 
macskakarom lábfej gyakorlat lábkifordítással hason fekvésben, 
 alapállások, törzs szakaszainak átmozgatása, hasi és borda légzés, 
 gördülések egy lábra ruganyozva, mélyguggolás, csípőgyakorlatok, láblendítések 
 támadóállásból (előre, hátra) 
 kargyakorlatok: derékszögű, egyenes és íves tartás, könyökkkörzés és fordítás 
 

2. évfolyam 
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  

 
Követelmény 
A tanuló ismerje: a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, a térirányok, térlépcsők 
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 
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Legyen képes: a tanult mozgásformák önálló, tudatos végrehajtására, a tudatos izomtevékenységre, 
izommunkára. Az adott évfolyam tananyagának ismerete, kreatívitás spontán, önálló feladatmegoldás. 
 

Tananyag 
 
1. Lábgyakorlatok álló helyzetben, rúd mellett 

 gördülés 

 gördülés egy lábra 

 gördülés lábfejemeléssel 

 „macskakarom” gyakorlat elől-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 tartáskötésre 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 
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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 
 
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Az improvizáció és etűdkészítés fogalmaival és gyakorlatával az elmúlt esztendőben 
ismerkedtek meg a tanulók. Tanulása, tanítása elő kell, hogy segítse a többi tánctechnika 
elsajátítását, megtanulását. 

 Az elmúlt év rövidebb etűdjei után megpróbálkozhatnak hosszabb, 3-5 perces, az életkornak 
megfelelő zeneszámokra való koreográfiák elkészítésével is. 

 
Megjegyzések: az Esztétikus testképzés első évében a tanulók az alapgyakorlatokkal ismerkedtek meg. 
A képzést a technika elméleti tudnivalói egészítették ki. Ez idővel olyan izomérzékelést fejleszt ki, 
amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz vezet. 
A második évben főként a rúdgyakorlatok dominálnak. A fekvő, ülőhelyzetekben pontosan megtanult 
gyakorlatokat a tanulók állásban, nehezített, kombinált változatokban tanulják. A gyakorlatoknak 
nemcsak nehézségi szintje változik, hanem tempójuk, dinamikájuk is egyre fokozódik. Ugyanakkor 
nagyobb szerepet kap az a gondolat, hogy a tanulók az év végére önálló feladatmegoldásként a tanult 
elemekből, kombinációkból legyenek képesek egy saját etűdöt összeállítani. 
 

Minimumkövetelmény:  
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 bemelegítás a talajon: z-ülésben íves tartás előre, I. II. III. fokú egyenes  törzsdöntéssel, 
macskakarom lábfej gyakorlat lábkifordítással hason fekvésben, 
 lábgyakorlatok rúd mellett, gördülés, gördülés egy lábra, macskakarom,  mélyguggolás és 
gördülés kombinációja, láblendítések 90°-os támadóállásból. 
 Törzsdöntés és íves tartás kötése előre, oldaldőlés és hajlás kombinációja térden,  lazítás 
oldalhajlásban, törzshullám, vállazítás,  
 hasizomgyakorlatok, kargyakorlatok derékszögű, egyenes és íves tartás,  könyökkkörzés és 
fordítás, malomkörzés lábcserével, ellenálló erővel végzett  karhalítás, nyújtás, kombinált 
gyakorlatok 
 

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: 
 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos plasztikus végrehajtása 

 a tudatos izomtevékenység, izommunka, izomérzékelés kialakulása 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete és használata 

 kreativitás a spontán, önálló feladatmegoldásokban 

 kreativitás az improvizációban és etűdkészítésben 
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JAZZ-TECHNIKA 
 

Célja és feladata, hogy megismertesse a tanulókat a jazz-tánc alaplépéseivel, elsajátításának és 
előadásának stílusbeli kötöttségeivel. Megtanulják a kontrakció-release tudatos használatát. 
 

Alapfok 3-6 évfolyam 
 

1-2. év 
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  

 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, a kontakció 
és release tudatos használata. 
A tanuló ismerje:  
- a tanult technika mozgásanyagát 
- 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 
 

Tananyag 
 
1.Jazz-tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva („bólogatós” néven ismert 
tréning) – ütemszámokkal megadva 

 
Kiindulási helyzet: paralelle II. pozíció, kar a törzs mellett 
 
1-fejdöntés előre-egyidejű térdhajlítás /demi plié/ 
2-fejemelés-egyidejű térdnyújtás /tendue/ 
3-fejdöntés hátra-fenti térdhajlítás-nyújtás folyamatosan ismétlődik 
4-fejemelés – 1-16-ig, összesen 4x. 
 
17-fejdöntés jobbra – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 
18-fejemelés 
19-fejdöntés balra 
20-fejemelés – 17-től 32-ig, összesen 4x 
 
     fejkörzés jobbra 
33-elöl – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 
34-jobb 
35-hátul 
36-bal – 33-tól 48-ig, összesen 4x 
 
     fejkörzés balra 
49-hátul – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 
50-jobb 
51-bal – 49-től 63-ig, összesen 4x 
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64-fejemelés 
65-válltolás előre – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 
66-visszahúzás – kiindulási helyzet 
67-válltolás hátra 
68-visszahúzás – kiindulási helyzet – 65-től 80-ig, összesen 4x 
 
81-vállemelés fel – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan, mint 1-16-ig 
82-váll-leengedés – kiindulási helyzet – 81-től 88-ig, összesen 4x 
 
89-vállkörzés hátra, elöl térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
90-           fent -mint 1-től 16-ig 
91-           hátul  
92-           lent -89-től 104-ig, összesen 4x 
 
 a válltolás és a gerinc háti szakaszának együttes működtetésével 
121-mellkas kontrakció – térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
122-felsőtörzs nyújtás – kiinduló helyzet – mint 1-től 16-ig 
123-mellkas release 
124-felsőtörzs-nyújtás – kiindulási helyzet – 121-től 136-ig, összesen 4x 
 
137-törzshajlítás jobbra – térdhajlítás-nyújtás 
138-törzsnyújtás folyamatosan, mint 1-től 16-ig 
139-törzshajlítás balra /nyaki és háti szakasz együtt/ 
140- törzsnyújtás – 137-től 152-ig, összesen 4x 
 
 felsőtörzs-körzés jobbra 
153-törzshajlítás előre- térdhajlítás 
154-   jobbra- térdnyújtás folyamatosan 
155-   hátra- mint 1-től 16-ig 
156-   balra- 153-tól 168-ig, összesen 
168- törzsnyújtás 
 
 felsőtörzs körzés balra 
169-törzshajlítás hátra – térdhajlítás 
170-      jobbra – térdnyújtás folyamatosan 
171      előre – mint 1-től 16-ig 
172-      balra – 169-től 184-ig 4x 
184-törzsnyújtás 
 
185-hajlás előre – térdhajlítás-nyújtás 
186-törzsnyújtás – mint 1-től 16-ig 
187-hajláés hátra 
188-törzsnyújtás – 185-től 200-ig, összesen 4x 
 
201-hajlás jobbra – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
202-törzsnyújtás – mint 1-től 16-ig 
203-hajlás balra 
204-törzsnyújtás – 201-től 216-ig, összesen 4x 
 
 törzskörzés jobbra 
217-hajlás előre – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
218-       jobbra – mint 1-től 16-ig 
219-       hátra 
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220-       balra – 217-től 232-ig, összesen 4x 
 
 törzskörzés balra 
233-hajlás hátra – térdhajlítás-nyújtás folyamatosan 
234-       jobbra – mint 1-zől 16-ig 
235-       előre 
236-       balra – 233-tól 248-ig, összesen 4x 
248-törzsnyújtás 
 
249-törzsdöntés előre-térdnyújtás marad 
250-törzsemelés-egyidejű térdhajlítással 
251-törzsdöntés hátra – térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
252-törzsemelés – 249-től 280-ig, összesen 4x 
 
265-törzsdöntés jobbra – térdnyújtás-hajlítás folyamatosan 
266-törzsemelés térdhajlítással 
267-törzsdöntés balra 
268-törzsemelés térdhajlítással – 265-től 280-ig, összesen 4x 
 
 törzskörzés jobbra, törzsdöntésekkel, végig nyújtott térddel 
281-törzsdöntés előre – végig nyújtott térddel 
282-     jobbra 
283-     hátra 
284-     balra – 281-től 296-ig, összesen 4x 
 
 törzskörzés balra 
297-törzsdöntés hátra-nyújtott térddel 
298-     jobbra 
299-     előre 
300-     balra – 297-től 311-ig, összesen 4x 
312-törzsemelés egyidejű térdhajlítással 
 
 törzsdöntés-hajlítás, térdnyújtás-hajlítás 
313-törzsdöntés előre-térdnyújtás 
314-előre törzsdöntésben törzshajlítás előre-térdhajlítás 
315-         törzsnyújtás-térdnyújtás 
316-         törzshajlítás hátra-hajlítás folyamatosan 
317-         törzsnyújtás 
318-         törzshajlítás előre 
319-térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
320-térdhajlítás-tárdnyújtás 
 
321-törzsdöntés hátra-térdnyújtás 
322-hátra törzsdöntésben törzshajlítás előre-térdhajlítás 
323-         törzsnyújtás-térdnyújtás 
324-         törzshajlítás hátra-térdhajlítás 
325-         törzsnyújtás-térdnyújtás 
326-         törzshajlítás előre-térdhajlítás 
327-térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
328-            térdhajlítás 313-tól 376-ig, összesen 4x 
 
377-törzsdöntés jobbra-térdnyújtás 
378-jobbra törzsdöntésben törzshajlítás jobbra-térdhajlítás 
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379-            törzsnyújtás - térdnyújtás-hajlítás 
380-            törzshajlítás balra-folyamatosan 
381            törzsnyújtás 
382-            törzshajlítás jobbra 
383-térdnyújtással alulról indított törzsnyújtás törzsemeléssel 
384-térdhajlítás 
385-től 392-ig a 377-től 384-ig terjedő rész ismétlése ellenkező oldalra, 377-től 439-ig, összesen 4x 
440-térdhajlítással hajlás jobbra, balkar 3. pozícióban, jobb kar előkészítő pozícióban 
 
 alulról indított törzshullám oldalra 
441-csípőtolás jobbra – térdhajlításban folyamatosan 
442-felsőtörzs tolás balra, fej marad jobbra döntve – testsúly-áthelyezés bal lábról jobb lábra 
443-hajlás balra, fej marad jobbra döntve 
444-nyakhyjlítás balra, kartartás csere 
445-csípőtolás balra – térdhajlításban folyamatosan 
446-felsőtörzs tolás jobbra, fej marad balra döntve – testsúly-áthelyezés bal lábról jobb lábra 
447-hajlás jobbra, fej marad balra döntve 
448-nyakhajlítás jobbra, kartartás csere, 441-től 471-ig, összesen 4x 
472-bal kar leenged, kéz csípőn 
 
 felülről indított törzshullám oldalra-kiindulási helyzet 
473-fej emelés 
474-nyak és felsőtörzs hajlítás balra – térdhajlításban folyamatosan 
475-csípőtolás jobbra- testsúly-áthelyezés jobb lábról bal lábra 
476-hajlás balra 
477-fej emelés 
478-nyak és felsőtörzs hajlítás jobbra – térdhajlításban folyamatosan 
479-csípőtolás balra testsúly-áthelyezés bal lábról jobb lábra 
480-hajlás jobbra, jobb kar előkészítő, bal 3. pozícióban 
   473-tól 503-ig, összesen 4x 
504-törzsnyújtással törzsemelés, 2. parallel pozíció térdhajlítás, kar V pozíció fent 
 
 alulról indított törzshullám előre-hátra (body roll) 
505-törzsdöntés előre – térdnyújtás 
506-törzsemelés – térdhajlítás, grand-plié 
507-kontrakció – térdhajlítás, plié-relevé 
508-hátrahajlás – térdnyújtás, 505-től 520-ig, összesen 4x 
 
 felülről indított törzshullám előre-hátra 
521-hátrahajlásban fejemelés előre és folyamatosan, kontrakció plié-relevé, térdhajlítás 
522-hajlás előre 
523-fejemeléssel indított szakaszonkénti homorítás 
524-csípő előretolással hátrahajlás, karvezetés hátra a comb mellett, kiindulási helyzet, 521-től 535-ig, 
összesen 4x 
536-ra térdnyújtás és törzsemelés, kéz le 
 
537-fejfordítás jobbra – nyújtott térd 
538-kiindulási helyzet – nyújtott térd 
539-fejfordítás balra – nyújtott térd 
540-kiindulási helyzet – 537-től 552-ig, összesen 4x 
 
553-törzsfordítás jobbra 2. karpozíció – térdhajlítás 
554-vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció – térdnyújtás 
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555- törzsfordítás balra – 2. karpozíció – térdhajlítás 
556-vissza kiindulási helyzetbe 2. karpozíció – térdnyújtás 
   553-tól 568-ig, összesen4x 
 
569-előre törzsdöntésben törzsfordítás jobbra – térdhajlítás 
570-előre törzsdöntésben visszafordulás – térdnyújtás 
571-előre törzsdöntésben törzsfordítás balra – térdhajlítás 
569-előre törzsdöntésben visszafordulás – térdnyújtás 
                                    569-től 584-ig, összesen 4x 
 
585-hátradőlésben törzsfordítás jobbra, tenyér a talajon 
586-vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció 
587-hátradőlésben törzsfordítás balra, tenyér a talajon 
588-vissza hátradőlésbe, kar 2. pozíció, 585-től 599-ig, összesen 4x 
 
600-törzsemelés kontrakcióval 
601-törzsfordítás jobbra felsőtörzs homorítással (release) térdnyújtás, térdhajlítás 
602-vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar 
603-törzsfordítás balra felsőtörzs homorítással, kar 2. pozíció – térdnyújtás, térdhajlítás 
604-vissza kiindulási helyzetbe (kontrakció) törzs előtt hajlított kar, 601-től 616-ig, összesen 4x 
 
617-től 632-ig előre törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig, összesen 4x 
632-re törzsemelés kontrakcióval 
633-tól 648-ig hátra törzsdöntésben törzsforgatás, mint 601-től 616-ig 
 
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 
 
Megjegyzés: 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. 
 

Minimumkövetelmény: 1. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 bólogatós gyakorlat: izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain fentről lefelé haladva 
ütemszámokkal megadva – fejdöntés, fejkörzés, fejemelés, válltolás, vállhúzás, vállemelés, váll 
leengedés, mellkas kontrakció, mellkas release, törzshajlítás, törzsnyújtás, törzskörzés,  

Minimumkövetelmény: 2. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 
 bólogatós gyakorlat: izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain fentről lefelé  haladva 
ütemszámokkal megadva – fejdöntés, fejkörzés, fejemelés, válltolás,  vállhúzás, vállemelés, váll 
leengedés, mellkas kontrakció, mellkas release,  törzshajlítás, törzsnyújtás, törzskörzés,  
 térdhajlítás és karvezetés alulról indított törzshullám oldalra, csípőtolások, felsőtörzs  tolás 
jobbra, balra, testsúlyáthelyezés jobb lábról bal lábra, mellkas kontrakció, 
 sorgyakorlatban grand battementek, 90° elöl és oldalirányban, fették, Pas, de bourré, 
 félfordulatok fejkapással 
 

3-4. év 
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  
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Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, a kontakció 
és release tudatos használata. 
A tanuló ismerje:  
- a tanult technika mozgásanyagát 
- 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 

 

Tananyag 
 
1. Jazz-tréning 

 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky-tréning) – ütemszámokkal megadva 
 
kiindulási helyzet: Paralelle I. pozícióban, kar paralelle magas tartásban, tenyér előre néz 

1-jobb kar emelés függőlegesen 
2-bal kar emelés függőlegesen 
3-4-az 1-2 ismétlése 
5-6-térdhajlítás (demi plié) karleengedés elől, fölfelé fordított tenyérrel 
7-8-térdnyújtás (tendu) karemelés oldal magas V pozícióig 
9-törzs döntése előre, kar V pozícióban a fej fölött 
10-törzshajlítás előre, tenyér a földön 
11-12-alulról indított törzsnyújtás, ujjhegyek a combon, törzsön végighúzva magastartásig 
13-19-az 1-től 7-ig ismétlése 
20-mellkasemelés, felsőtörzs homorítás 
21-22-térd- és törzshajlítás előre, karleengedés 
23-24-sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással,  

törzsnyújtás 
25-törzshajlítás jobbra 
26-törzsnyújtás 
27-törzshajlítás balra 
28-törzsnyújtás, felsőtörzs homorítás 
29-30-térd- és törzshajlítás előre 
31-32-sarokemelés, térd-, medence-, mellkas előretolással 
 Törzsnyújtás 
33-törzshajlítás balra 
34-törzsnyújtás 
35-törzshajlítás jobbra 
36-törzsnyújtás felsőtörzs homorítás 
37-38-térd- és törzshajlítás előre 
39-40-alulról indított törzsnyújtás karemeléssel magastartásba 
41-lábujjra emelkedés (releve) 
42-sarokletevés 
43-lábujj en-dehors 
44-sarok paralelle 
45-lábujj en-dehors 
46-sarok paralelle medenceszéles első pozícióban 
 

2.Jazz-tréning 

 Giordano – tréning ütemszámokkal megadva 
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1. Homorítás és kontrakció fekvésben 
 Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció tenyér a földön 
1-4 homorítás vállra, majd fejtetőre 
5-6 belégzés 
7-8 kilégzés 
1-4 leereszkedés hanyattfekvésbe 
5-8 kontrakció hanyattfekvésben 
1-   kontrakció jazz kézzel, „karvaj” lábfej 
2-4 megtartás 
5-6 nyújtás, (nem homorítás), kar nyújtott II. pozícióban 
7-8 leengedés a kiinduló helyzetbe 
1-72 a gyakorlat ismétlése 3x 
 
2. Semleges lüktetés fekvésben 
 Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 
1-2 jobb láb emelés 90° 
3-4 térdhajlítás vízszintes lábszárig 
1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 
1-8 kifelé fordított térddel 
1-8 mellhez húzogat semleges tartásban 
1-8 befelé fordított térddel 
1-16 4 lüktetéssel a fenti irányokban 
1-8 2 lüktetéssel a fenti irányokban 
1-16 4x1-1 lüktetéssel 
 
3. Nyújtás fekvésben 
 Kiindulási helyzet: nyújtás fekvésben, II. karpozíció, tenyér a földön 
1- lábemelés 
2- térdhajlítás 
3-4 térdnyújtás 
1-8 rugózás spiccelve 
1-8 rugózás pipálva 
1-16 az előző két mozzanat ismétlése 
1-4 megtartás (mozgásszünet) 
5-8 leengedés 
1-44 a gyakorlat ismétlése 
 
4. Kontrakció irányokba 
 Kiinduló helyzet: nyújtott ülés, II. karpozíció, tenyér lefelé 
1-2 kontrakció jazz kézzel 
3-4 nyújtott ülés karnyújtással 
-5-8 ruganyozás előre, kar túlnyúlik a lábon 
1-2 felülés alámerítéssel V karpozícióval 
3-4 egyenes ülés II. hosszúkar nyitással 
5-6 kontrakció 
7-8 leengedés hanyattfekvésbe 
1-4 felülés mellkasemeléssel 
5-16 a fenti gyakorlat ismétlése 
1-32 a fenti két gyakorlat ismétlése 
1-4 kontrakció egyenes ülésig 
5-6 előre törzs alámerítés 
7-8 felülés diagonál kartartással 
1-16 még egyszer 
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5. Ív fekvésben 
1-4 törzsív tarkóra 
1-8 lüktetés 
1-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 
1-4 törzsív ismét tarkóra 
5-8 törzsív fejre 
1-4 szünet 
1-4 leereszkedés tarkóra 
5-8 kontrakcióval leereszkedés a talajra 
1-4 törzsív ismét tarkóra 
5-8 törzsív fejre 
1-16 emelkedés hídba és szünet 
1-4 leereszkedés fejre 
5-8 leereszkedés a talajra 
 
6. Lábat föl és kifelé 
 Kiindulási helyzet: „V” pozíció karral fej fölött, tenyér fölfelé 
1-4 függőleges lábemelés 
4-8 lábemelés fej fölött a talajra 
1-16 boka visszafeszítés és releve-k 
1-8 lábemelés vízszintesig 
1-4 lábemelés fej fölé a talajra 
1-8 még kétszer hátra 
 
7. II. pozíciós nyújtás 
 Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszúkar 
1-8 döntés előre V-karral 
1-2 merítés 
3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióban 
1-8 döntés jobb lábra 
1-2 merítés 
3-4 felülés, kar leengedés II. pozícióba 
1-12 ismétlés bal lábra 
1-8 döntés előre V-kar, asztal-tetőből „V” pozícióba 
 
 Kiindulási helyzet: terpeszülés, II. pozíció hosszú kar 
1-4 kontrakció asztaltetőbe, II. pozíciós jazz kar, majd hosszú kar 
4-8 lábemelés V-karral 
1-4 asztaltető 
5-8 kontrakcióval hanyattfekvés 
1-4 páros lábemelés 
5-8 láb leengedés 
1-72 a gyakorlat ismétlése 3-szor 
 
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 bemutatása 
 

Minimumkövetelmény: 3. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 

bólogatós gyakorlat 
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plié gyakorlatok törzsmunkával és karvezetéssel, ütemszámokkal megadva, 
Jeszenszky-tréning 
homorítás és kontrakció fekvésben, semleges lüktetés fekvésben, nyújtás fekvésben, kontrakció 
irányokba, ív fekvésben, lábat föl és kifelé, Tourok középen fél és egész fordulatokkal, fejkapással 
kis és nagy kézzel, grand battementek minden irányban 90° 

 
Minimumkövetelmény: 4. év 
a tanuló ismerje az alábbi gyakorlatokat és azokat önállóan tudja bemutatni: 

 plié gyakorlatok törzsmunkával és karvezetéssel, ütemszámokkal megadva, 
 tendu gyakorlat port de brass-sal, fondu gyakorlat, Scoopos gyakorlat, homorítás  és 
kontrakció fekvésben, semleges lüktetés, kontrakció asztaltetőbe II. Pozíciós  jazz-kar majd hosszú 
kar, grand battementek középen, elől, oldalt, hátra 90° felé  flexben, spiccben, relevé-vel, sonetté-
val, tourok egy és dupla fordulattal, sonetté- k I. II. V. Pozícióban, 
 sorgyakorlat grand battement, pass de bourré, diagonál forgások, kirúgós jett-ék 
 

 

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 

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a jazztánc sajátosságainak megfelelő bemutatása 

 a kontrakció és release tudatos használata 
 

 
 

GRAHAM-TECHNIKA 
 

 
A Graham-technika a Klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő moderntánc-technika, amelynél a 
mozgás indítója a törzs, annak központja. Ez az elv beépült az összes modern, és számos 
posztmodern technika alapjaiba.  
Célja, hogy a tanulók megismerkedjenek pl. a spilars, contaction-release, a triplets, walks – speciális 
gyakorlatokkal, ezek kombinációival, s atechnika előadásának követelményeivel. 

 

 
Továbbképző 7-8. évfolyam 

 

1. év 
 

évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  
 
Követelmény 
A Graham-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális gyakorlatainak 
tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
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A tanuló ismerje: 
- a speciális gyakorlatokat, ezek kombinációit 
- a technika előadásának követelményeit 
Legyen képes: 

- a tanult technika elemeinek alkalmazására, azok biztonságos bemutatására 
 

 
Tananyag 
Az első év anyaga a Graham-technika alapjait képező, a 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 combtőtől való mozgatása, lendítések, emelések, s azok kombinációinak formájában 
 
3. Diagonális-haladó gyakorlatok 

 „walks” – a diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok 

 „triplets” – ritmizált lépésgyalorlatok, hármaslépések 

 ugrások helyben, páros lábbal 
 
Megjegyzés: a Graham-technika mozgáskombinációi többnyire diagonális irányokba haladnak. Ez 
egyben a tér egyfajta fegyelmezett tudatosítására késztet: az energiák tudatos „terhelésére”, de azt a 
gyakori célt is szolgálja, hogy a mozgásfolyamatok végzésére mindenkinek elegendő hely jusson. 
Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók, a 
tanulókat rávezetve és rászoktatva mit, miért, hol kell, vagy lehet alkalmazni. 
 
 
Minimumkövetelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 
- a Graham-technika spirális gerinchasználatának tudatossága 
- a technikai, dinamikai, ritmikai sajátosságok alkalmazása 
 

2. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) - összesen 36 óra  

 
Követelmény 
A Graham-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális gyakorlatainak 
tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
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A tanuló ismerje: 
- a speciális gyakorlatokat, ezek kombinációit 
- a technika előadásának követelményeit 
Legyen képes: 

- a tanult technika elemeinek alkalmazására, azok biztonságos bemutatására 

 
Tananyag 
 
1.Talajgyakorlatok 

 az addig tanultak ismétlése 

 „spirál IV. pozícióban”, „fold” – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont-
indítású „contraction-release” és spirális mozgások ötvözése 

 Föl/leereszkedés a talajról/talajra, az előző elvek használatával 
 
2.Álló középgyakorlatok 

 „weigh 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 tanuló egyéni képességeit 
is. 
 
Minimumkövetelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 
- a Graham-technika spirális gerinchasználatának tudatossága 
- a technikai, dinamikai, ritmikai sajátosságok alkalmazása 
- a légzés helyes használata mozgás közben 
- “központból” történő mozdulatok indításának tudatossága 

 

A számonkérés formája 
 

A tanulók a Továbbképző 7-8. évfolyamán 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  

 az adott évfolyam tananyagának  ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása 
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LIMÓN-TECHNIKA 
 
 

Célja: hogy a tanulók megismerjék a Limón-technika alapjait képező, és a többi modern technikáktól 
eltérő alapmozgás elveket, annak gyakorlati alkalmazását, kombinációkban, etűdökben, 
koreográfiákban. 
 

Továbbképző 9-10. évfolyam 
 

1. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) - összesen 36 óra  

 
Az első év célja a Limón-technika alapjait képező és a többi modern tánc technikáktól eltérő alap 
mozgáselvek megtanítása. 
 

Követelmény 
A Limón-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális gyakorlatainak tudatos, 
biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
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 
 

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) 
 
2. Álló középgyakorlatok 

 alap lábpozíciók elsajátítása 

 középgyakorlatok (utalva a Graham és klasszikus balett technikákra paralell, természetes és en 
dehors első, második, negyedik pozíciók) 

 rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátításai által 
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 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 megértése, elsajátíttatása a kar, törzs és láb különböző pozícióin keresztül 

 „suspension” elsajátítása, gyakorlások 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) 

 
3. Diagonális-haladó gyakorlatok 

 a folyamatos előre haladást előidéző mozgás elsajátítása, a testközpont (medence) folyamatos 
mozgására való figyelemfelhívás és gyakoroltatás 

 kis ugrások előrehaladással történő kiegészítése 
 
Megjegyzés: az első évben elvégzendő mozgásanyag egyszerű, jól áttekinthető zenékre történjen, ezért 
ajánlatos zenei kísérőt: zongoristát vagy ritmushangszeren játszó zenészt alkalmazni. 
 
Minimumkövetelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 
- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 
- a tanult alap mozgáselvek önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 
- a légzés helyes használata mozgás közben 
 

2. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 
A második év célja a Limón-technika alapelveinek használata. 
 

Követelmény 
A Limón-technika talajgyakorlatainak, álló- és középgyakorlatainak, diagonális gyakorlatainak tudatos, 
biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
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 
 

Tananyag 
 
1. Talajgyakorlatok 

 
fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 

 a fej, kar, láb izolált mozgáslehetőségeinek gyakoroltatása egyes részeket kötve egymás 
után 

 gerinc alap izolált mozgásainak gyakoroltatása 
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 folyamatos gördülések elsajátítása fekvőhelyzetből előre, fölfelé és vissza a kiinduló 
helyzetbe 

 a mellkas emelés elsajátítása fekvő helyzetben vállig, fejtetőig, majd a 2. félévben ülésig 

 az ülőhelyzetig való eljutás (gördülésen és mellkas emelésen keresztül) és a fekvő helyzetig 
történő visszaút (1. félévben alulról indított gördülés, 1. félévben mellkas emelésen 
keresztül is történhet) összekötése folyamatos mozgással 

 
ülő helyzetben végzett gyakorlatok 

 fej, kar, láb izolációs használatának gyakoroltatása és összekötése 

 a különböző alap láb és karpozíciók használata összekötve a gerinc szakaszainak egymást 
követő mozgatásával rugók, gördülések és „visszaépítések” által (1. félévben előre és a két 
oldal irányában, 2. félévben használva a Graham-technikából ismert spirális helyzetet is) 

 gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes zuhanások által: (fejjel, mellkasig, központig 
történő valamint a csípőízületet használva történő törzszuhanások, inkább csak előre) 

 
2. Álló középgyakorlatok 

 átvezetés az álló gyakorlatokhoz guggoló helyzet használatával (rugókkal boka, térd- és 
csípőízület bemelegítése nehezebb balance helyzetekben, de még kéz segítséggel) 

 alap láb pozíciók használata és váltogatása rotációs gyakorlatokon keresztül 

 kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alapmotívumainak használatával (pl.: ujjak 
legyezőszerű használata) 

 gerinc szakaszainak mozgatása szakaszosan, egymást követve, folyamatosan előre és az oldal 
helyzeteket használva 

 mellkas emelés elsajátítása különböző pozíciókban (2. félévben összekötve és kombinálva a 
gördüléses gyakorlattal) 

 plié és relevé használata, lényegének kiemelésével 

 kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása pliék-relevék segítségével paralell II. 
(csípőszéle) en dehors I. és II. pozíciókban (1. félévben csak előre, 2. félévben oldal irányban 
is) 

 az ízületek speciális használatának gyakoroltatása lábfő-, boka-, térd- és csípőízületet 
bemelegítő és „tendu” gyakorlatokon keresztül 

 felsőtest körkörös irányban történő folyamatos vezetése függőlegesen, és 2. félévtől mellkas 
emelésen keresztül is a különböző lábpozíciókat használva (paralell I. és II.) 

 lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt különböző gerinc 
szakaszokig (mellkasig, központig) valamint visszalendülés a kiinduló helyzetig (suspension és 
oppozíció használatának kiemelése) 

 
3. Diagonális-haladó gyakorlatok 

 folyamatos előrehaladás, „siklás” gyakoroltatása oldalirányú lépésekkel tűzdelve (utóbbi 
lassabb tempóban, pl. felezve) 

 kis ugrások gyakoroltatása előre haladásos „sikló” lépésekkel öszzekötve 

 láb lengetések előkészítése és abból előre történő haladásra való rávezetés 

 egyik lábról a másikra történő átugrások előkészítése, 2. félévben elsajátítása és gyakorlása 
 
Megjegyzések: a második évben a megismert gyakorlatokat lehet nehezebb zenei beosztásban 
gyakoroltatni. Néha gyakorlaton belül is lehet lassabb illetve gyorsabb tempó. A tanulók már 
nehezebb, kortárs zenékre is képesek táncolni, előadni és rövidebb etűdöket komponálni. 
 
Minimumkövetelmény 
- az adott évfolyam tananyagának ismerete 
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- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 
- a tanult alap mozgáselvek önálló, tudatos, plasztikus végrehajtása 
- a légzés helyes használata mozgás közben 
 

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  

 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 
 
Célja: hogy a tanulók megismerjék a két test közötti érintkezési/kontaktpontok változása okozta 
mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360º-os terjedelmét, a test energiáinak kihasználását, a 
váratlan helyzetek megoldási képességét, valamint a belső mozgások érzékelésének képességét. 

 
 

Továbbképző 7-8. évfolyam 
 

1. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje: 
- a technika tanult mozgásanyagát 
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit 
Legyen képes: 

- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra 

- a technikai elemek táncközbeni előhívására 

- a kreatívitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára 
 

Tananyag 
 
Feladatok 

 alap mozgási ismeretek elsajátítása 

 saját ösztönös mozgások megismerése 

 mozgás szótár megismerése és bővítése 

 technikai elemek gyakorlása 

 partnermunka megismerése 

 társ súlyának megismerése, részleges vagy teljes átvétele 

 bizalom kiépítése a társsal szemben 
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 vezetett improvizációs gyakorlatok 

 a testközelség fizikai megismerése 

 szabad improvizatív feladatok bevezetése 
 
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) 

 gurulások különböző testrészek vezetésével, vállon át, társsal egymásnak fekvésben felület 
adással 

 támaszokban 

 súly adás 

 egyensúlyi helyzetek felvétele 

 átgurulások (hason, oldalon, háton) 

 a földnek átadott súly, mint a földből nyert energia felhasználása a következő mozdulathoz 

 társ testfelületének használata gurulásra, gördülésre, csúszásra 

 dőlések, séta, futás, ugrások partnerrel végezve 

 állásban, földön befejezve 
 
2. Testtudatossági gyakorlatok 
partner grafika 

 alapismeretek, információ adása és vétele érintéssel 

 az érintés minőségei 

 nyak, váll-kar, csípő-láb grafika a test általános ellazultsági állapotának megteremtésére 

 az érintéssel finomabb érzékelés kialakítása 

 nyak, váll-kar, csípő-láb grafika „rajzolása” mozgás közben 

 ízületek izolálása végtag mozgatással 
 
3. 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 

 alap érintésekkel ismétlés 

 társ mozgatása, táncba vitele, szerep váltásokkal történjen a tánc 

 társ által alkotott felületek kihasználása („tájkép” táncok), érintéssel és anélkül 

 csukott szemes vezetéses és követéses feladatok 
 

Minimumkövetelmény 
A technika tanult mozgásanyagának ismerete, az improvizációs és kombinációs lehetőségek 
használata, gördülékeny és puha izomtónus és földhasználattal. 
A kreatívitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata. 
Az alaptechnika, a test tudatossági gyakorlatainak első évfolyamban tanult anyagának ismerete és 
önálló alkalmazása. 
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2. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 
Követelmények 
A tanuló ismerje: 
- a technika tanult mozgásanyagát 
- improvizációs és kombinációs lehetőségeit 
- a két test közötti érintkezési pontok változása okozta mozdulatokat, gurulásokat 
- a térhasználat 360 º-os terjedelmét 
- a test energiáinak kihasználását 
- a váratlan helyzetek megoldási képességét 
- a belső mozgások érzékelésének képességét 
Legyen képes: 

- a gördülékeny és puha izomtónus és földhasználatra 

- a technikai elemek táncközbeni előhívására 

- a kreatívitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára 
 

Tananyag 
 
Feladatok 

 alaptechnikai elemek elmélyítése, tudatos testhasználat 

 a test készenléti állapotának megismerése 

 a változó helyzetekre történő reagálás gyorsaságának fejlesztése 

 a pillanat felismerése a döntések meghozatalánál 

 teljes testsúly átvétele 

 testre vételek földi-, közép- és állóhelyzetekben 

 vezetett gyakorlatok improvizációba vitele 

 szabad megoldások 

 társsal való kommunikáció kialakítása 

 emelések formáinak és alapjainak megtanulása 

 testismeret elmélyítése 

 emelések gyakorlása, pontosabbá tétele 

 a tánc történésének hangsúlya a formai megoldásokkal szemben 

 a pillanatok gyors felismerése, a gyors reakció fejlesztése 

 egyéni megoldások kialakítása adott feladatoknál 

 összetett csoportos improvizációs feladatok gyakorlása 

 testre ugrások és azok lendületének továbbvitele egy újabb mozgásba 

 egy időben több szempontra figyelni gyakorlás és tánc közben 

 ismerkedés kompozíciós páros feladatokkal 
 
1. Alaptechnika 
egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban végezve 

 gurulások kombinálása, alkalmazása szabadon 

 gurulások dőlésekből 

 támaszokban testre vételek és elmozdulás a társ súlyával 

 egyensúlyi helyzetek megtartása mozgásban lévő testen 

 gyors átmenetek a földi elemekből ugrásokba és fordítva 

 emelés hátra, földön lábra (térd, talp), combra 
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 gurulások ugrásokból 

 emelések vállra, hátra és a társ levitele a földre 

 ugrások egymásra, elkapással és a súly továbbvitelével, földre levitelekkel 

 gurulás az álló helyzetben lévő társon 
 
2. Testtudatossági gyakorlatok 
partner grafika és release feladatok 

 ismétlések a finomabb és mélyebb érzékelésre 

 törzs grafikák – mellkas, gerinc 

 ízületek szabad mozgásai végtag mozgatással, nyugalmi helyzetből a testre vonatkozó 
képekkel 

 mozgás felfedezés a puha testhasználat segítésére 

 nyugalomban vagy mozgásban lévő test egy pontjának.felületének érintése tenyérral vagy 
fésülések 

 mozgás felfedezések nyugalomból és mozgásból 

 autentikus mozgás (partner figyeli a csukott szemmel mozgó társat) 
 
3. Improvizáció 
kötött formák, vezetett feladatok, szabad formák, megoldások, párokban (állandó, cserével), három fő 
együtt 

 nem azonos testrészek kapcsolódása egymáshoz, (fej-kéz, láb-kéz, törzs-láb, törzs-fej, stb.) 

 kapcsolódó felületek elgördülése egymáson 

 kialakított szerepek folyamatos cseréje a tánc kinyitásához, vezetés és követés állandó 
váltakozása 

 emelések használata tánc közben 

 trióforma, kettő mozgat egyet vagy hármas szerep feladatok 

 folyton változó felületek kapcsolata 

 dőlés és emelés, váltakozó szerepekkel 

 ugrások alkalmazása a tánc közben, nem előre tervezett ugrás fogadásával 

 csoportos improvizációk amelyekben szabadon alkalmazhatók a tanult kapcsolódási formák 
 
4. Kompozíció (nagyban függ a tanulók tudás szintjétől) 

 meghatározott egyéni mozgássor kiegészítése és végrehajtása partnerrel, érintéssel vagy 
anélkül (a párok egyénileg oldják meg, minden pár mást alkot) 

 egyszerű szerkezetű érintéses, páros formák lerögzítése – súlyadás- és vétellel 
 
Megjegyzés: a Kontakt-tánc, kontakt-improvizáció oktatása nagyon függ a tanár személyétől. Az órák 
folyamatát mindig befolyásolják, sőt meg is változtathatják a tanulók órán mutatott feladatmegoldásai. 
Az óra közben folyamatos a visszajelzés arról, hogy a tervezett gyakorlat mennyire működik. Egy 
gyakorlat elvezethet egy másikhoz, amit előre nem lehetett volna kitalálni. A tanulók megoldásaiból 
lehet, hogy egészen új feladat bontakozik ki, ami folytatása az előtte lévőnek, de nem feltétlenül az, 
amit a tanár korábban eltervezett. 
Az a szabadság, ami ezt a táncformát leginkább jellemzi, egyben az óravezetésnek is sajátossága. 
 
Minimumkövetelmény 
A technika tanult mozgásanyagának ismerete, az improvizációs és kombinációs lehetőségek 
használata, gördülékeny és puha izomtónus és földhasználattal. 
A kreatívitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata. 
Az alaptechnika, a test tudatossági gyakorlatainak negyedik évfolyamban tanult anyagának ismerete és 
önálló alkalmazása. 
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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  

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 gördülékeny és puha izomtónus és földhasználat 

 a technikai elemek tánc közbeni előhívása, automatizmusa, nyitottságra való hajlam 

 harmonia a társsal és a tanuló saját mozdulataival 

 a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használata 

 
 

MODERN JAZZ-TECHNIKA 
(Matt Mattox-technika alapján) 

 
Célja: hogy az Alapfok 2-6. évfolyamában tanult Jazz-technika tantárgyat tovább fejlessze, az abban 
megtanult alapokra épül. Magába foglalja különböző modern tánctechnikák egyes elemeit és a zenék 
sokszínűségén keresztül formába önti. 
 

Továbbképző 9-10. évfolyam 
 

1. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 
Követelmény 
A Modern jazz-technika bázisgyakorlatainak, középgyakorlatainak, kis allegróinak, diagonális 
gyakorlatainak tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
elemeinek ötvözése és ismerete. 
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 
 

Tananyag 
 
1. Bázis gyakorlatok 

 paralelle – en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre) 

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület (plié-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 ízületek melegítése 
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 demi plié, grand plié (en dehors első és második 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 bras-val, 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 hors) pozíció 

 paralelle, csípőszéles pozícióban előre legördülés és hátnyújtásig előre sétálás vállszélességű 
karpozícióban. Ebben a pozícióban kontrakciós gyakorlat (gerinc és láb hátsó izmainak 
nyújtása). 

 a kontrakció 4 fázisában: 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 de hors 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 part erre gyakorlat 

 rond de jambe part erre és an I´air gyakorlat: a gyakorlat 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 ugyanez tombe-vel mindhárom irányban plié-vel. Közben paralelle csípőszéles 
pozíciókban törzsdöntések és demi plié 

 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 
 
2. Középgyakorlatok 

 rond de jambe part erre haladva 4x en dehors, 4x en dedans 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval: először 
negyed fordulatokkal, aztán feleket fordulva, majd egy, illetve két tour-ral 

 chaine gyakorlat: négyszer szimpla paralelle lábbal, demi pliében jobbra-balra 

 előző három gyakorlat tetszés szerinti kombináviói egymással, (haladás, testsúly áthelyezés, 
irányváltoztatás gyakorlatok) 

 paralelle pozícióban – haladva – developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand 
battement jeté-vel 

 
3. Kis allegrók 

 sauték két lábon paralelle és en dehors pozíciókban váltakozva 

 egylábas sauték váltott lábakkal (könnyedén, játékosan, ruganyosan) 

 paralelle és en dehors assemblék és sissone formák kombinációi 
 
4. 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. 
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5. Levezető gyakorlatok 

 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok 

Minimumkövetelmény 
A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, a technikára jellemző harmonikus, 
esztétikus kivitelezés módját. 
Legyen képes a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, a technikai sajátosságainak 
megfelelő, önálló és csoportos előadására, a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére. 
Az adott évfolyam tananyagának ismerte. 
 

2. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 
A 2. év gyakorlatai teljes mértékben ráépülnek, illetve továbbfejlesztik az előző év gyakorlatait. 
 

Követelmények 
A Modern jazz-technika bázisgyakorlatainak, középgyakorlatainak, kis allegróinak, diagonális 
gyakorlatainak tudatos, biztonságos, stílusos, harmonikus bemutatása. 
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 
 

Tananyag 
 
1. Bázis gyakorlatok 

 paralelle – en dehors pozícióváltások (2x8 ütemre) 

 fentről lefelé haladva (legördülésen keresztül) történő gerincoszlop és térdízület (plie-sen) 
bemelegítését szolgáló gyakorlat, széles paralelle II. pozícióban, nyújtott háttal, elöl kézzel a 
földön (súly nélküli) csípőízületből történő törzsfordítások 

 relevé, talon, plié, majd rotációk a mellkasból paralelle csípő száles és en dehors első 
pozíciókban (mindkét oldalra 4x) 
a relevé és rotáció egyidőben történő együttes végzése 

 ugyanez en dehors second pozícióban 

 boka-, térd és csípőízületek melegítése – tendu battement elöl, oldalt, hátul double plié-vel 

 demi plié, grand plié (en dehors első és második pozíciókban), paralelle második pozícióban, 
mellkas és csípő tolás, egymással ellentétes irányban. Végén egy grand plié és egy relevé 
a grand plié 4 ütem alatt történik, ebből törzsdöntés előre paralelle pozícióban, onnan vissza 
en dehors grand plié-ig és térdnyújtás 

 tendu battement körbe (mindhárom irányba), port de bras-val, majd 4 tendu, utána IV. 
pozícióban 7 demi plié és egy grand plié, port de bras-val, 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 hors) pozíció – a teljes kombináció port de bras-val 

 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 nykhajlítással, majd a release 
ugyanebben a sorrendben visszefelé 
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A gyakorlatot lehet relevé kíséretével is végeztetni, úgy, hogy a relevé a kezdő mozdulat 

 battement jeté gyakorlat: mindhárom irányban, en dehors pozíciókban – pointe-val, 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 part erre gyakorlat az oldalirányú fej izolációk paralelle pozíciós battemente 
tendu-kel összekötve 
a harmadik törzsfordítás (twist) double-val, majd zárja nyújtott lábbal a paralelle VI. pozíciót. 
Innen paralelle passé-n át előre developpe, súlylábon plie, abból oldalra demi rond en I´air, 
közben 90º-os törzsdöntés előre, azabad láb 90º-on, paralelle pozícióban. Szabad láb lehelyez 
a földre, plié-ben zár a VI. pozíció és térdnyújtáson keresztül felgördül a gerincoszlop 

 rond de jambe part erre és an I´air gyakorlat: a gyakorlat en dehors és paralelle pozíciókban is 
végezhető. A gyakorlat végén developpe minden irányba. Rond de jambe part erre paralelle 
pozícióban pas de bouree-vel 

 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 plié 
A vállízület mozgásának összes lehetőségei és variációi, közben elöl, illetve hátul croise 
pozícióban 

 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 és en dehors pozícióban is 

 mellkas izoláció, port de bras-val és tágítással egybekötve 

 adagio: paralelle hatodik pozícióból indítva, mellkas rotációval 

 grand bettement jeté en dehors pozícióban, mindhárom irányban, developpe-k, envelppe-k, 
lábkivezetéses tágítások 

 
2. Középgyakorlatok 

 rond de jambe par terre haladva 4x en dehors, 4x en dedans, 45º-os és 90º-os en I´air 

 tour gyakorlatok paralelle csípőszéles pozícióból, croisén át preparálva, rotációval, dupla 
tourok jobbra-balra. A tourok develppe-val elöl, oldalt és hátra érkezve. Különböző 
tourkombinációk, en dedans tourok is 

 chaine gyakorlat: egy számolásra kettő jobbra, majd balra, lehet grand tourokkal is kombinálni 

 előző három gyakorlat tetszés szerinti kombinációi egymással (haladás, testsúlyáthelyezés, 
irányváltoztatás gyakorlatok) 

 paralelle pozícióban – haladva – developpék minden irányban, ezt követően ugyanez grand 
battement jeté-vel, paralelle saute-val kezdve és kombinálva 

 
3. 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 
 
4. Diagonálban haladó gyakorlatok 

 a már elsajátított középgyakorlatokat használja fel, kombinálja őket, kiegészül földhasználattal 
és nagy ugrásokkal 

 az óra utolsó harmadában a már elsajátított gyakorlatok alkalmazásával és a metodika tudatos 
használatával rövid tánckombinációkat készít a tanár. Ajánlott a 2. évben hetente váltani a 
kombinációkat. 
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5. Levezető gyakorlatok 

 a tanóra végén nyújtással, tágítással egybekötött légzőgyakorlatok 
 
Megjegyzés: a Modern Jazz-technika tantárgy tananyaga épít az Alapfok 3-6. évfolyamán elsajátított 
jazz-technika alapokra. A Modern Jazz-technika sokszínűséget sugall, amely magába foglalja a 
Klasszikus balett, a tradicionális jazz-tánc (pl. amerikai feketék jazz-tánca, fehér amerikai jazz-tánc 
irányzatok), valamint különböző modern tánc technikák (pl. Graham, Limón, Horton, Cunnigham) 
egyes elemeit és azt a zenék sokrétűségén keresztül új formába önti. 
A tantárgy tanításához javasolt különböző stílusú zenék használata. 
 

Minimumkövetelmény 
A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait, a technikára jellemző harmonikus, 
esztétikus kivitelezés módját. 
Legyen képes a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni, a technikai sajátosságainak 
megfelelő, önálló és csoportos előadására, a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére. 
Az adott évfolyam tananyagának ismerte. 

 

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  

 az adott évfolyam tananyagának ismerete 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 

 harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód 

 a zene és tánc összhangjának megteremtése 

 

 
IMPROVIZÁCIÓ 

 
Az Improvizáció tantárgy tananyaga az improvizációs eszköztárat, feladattárat tartalmazza. Az egyes 
területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen. A technika felhasználja az összes tantárgy keretében 
tanult lépéseket, gyakorlatokat, kombinációkat. A cél, hogy a tanulók megtanulják gátlásaik 
leküzdésével a kreatív szabad improvizációt. 
 

Továbbképző 7-10. évfolyam 
 

1-4. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 
Követelmények 
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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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” 

 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 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 tengelye 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 táncos(ok)-viszonyítva) 

 statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér 
 
Mozgás a térben: 

 geometrikus terek-egyenes, négyzet, téglalap, rombusz, ív, hullámvonal, körív, nyolcas, 
hármas, szabad formák rajzolása a térben 
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 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 

 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, ¾, 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 

 stopp-os játék 

 ritmus alkotás a mozgás keltette zajjal 

 harmonizáló, ellentétes és eltérő ritmusok a testen belül: izolációs gyakorlatok 

 a pár egyik tagja ál, a másik mozog és 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 
 
3. 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) 
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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, utánzása. A megtapasztalt dinamika átvitele más 
semleges mozgásanyagra 

 partner mozgása közben dinamikájának utánzása 

 dinamika meghatározása, majd a létrjövő ritmikai világ megfigyelése, később az egyik 
összetevő megváltoztatása; pl. vezetett mozgáshoz könnyű a folyamatosságot társítani, 
nehezebb pl. a szaggatottságot 

 
4. A táncos pszichofiziológiai (testi-lelki) állapota 
 
Ha a táncos pusztán fizikai test lenne, a tér-idő-dinamika koordináta rendszer elégséges lenne jelenléte 
leírására. Az ember azonban test, tudat és lélek. A közeg, amelyben él, legalább annyira szociális mint 
fizikai. A táncos, a közeg és kölcsönhatásai az improvizáció során jól átélhetőek. 
 
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 
 
5. 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) 
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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…); ugyanez ketten, többen 

 egy mozgássor jobb és egy másik 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 
 
Megjegyzések: a tanár ne mozgásanyagot, mozgásstílust, modort tanítson, hanem kapcsolatteremtő 
eljárásokat, amelyeket a tanuló a saját mozgásvilágával tölt fel. 
Az egyes területek variálása, kombinálása nélkülözhetetlen, ettől lesznek a megismert eljárások 
életszerűek, táncban felhasználhatóak. 
 

Minimumkövetelmény 
 
A tanult technika gyakorlataitainak tudatos, önálló és biztonságos bemutatása, ezekben a forma, a tér, 
az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazása. Kreatív, kapcsolatteremtő improvizáció. 

 
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  

 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 
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KOMPOZÍCIÓ 
 

A tananyag egy része azonos az Improvizáció tantárgy anyagával, a különbség a feladatokban és azok 
megoldásában van. A tantárgy keretében továbbfejlesztjük az improvizáció keretében megismert 
eszköztárat. 
 

Továbbképző 9-10. évfolyam 
 

1-2. év 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra 

 

Kövtelmények 
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 alakalmazására 
-  kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra 
-  az improvizáciió és a kompozíció tudatos használatára 
- önálló és csoportkompozíciók, koreográfiák készítésére 

 
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 megjelenése-ruha, cipő, haj, festés 

 időtartam 

 mozgásanyag 

 kompozíciós elvek, eljárások 

 szüzsé, koncepció-az inspirációs bázis, a kívánt hatás 
 
Feladatok 
megadott 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 
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 születő motulat, 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…); ugyanez ketten, többen 

 egy mozgássor jobb és egy másik bal oldalának összerakása 
 
Feladatok 

 összerakós játék egyedül, többen 

 az improvizációt figyeli 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 
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. s 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 

 
3.Forma és tér 
 
Forma 
(a testrészek viszonyai, mozgása9 
 
statikus pozíciók: 

 egyenes, íves, szegletes, belső és külső tengelyek körül elfordított testrészekkel (nemcsak 
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 

 élő festmények, fotók, frizek, szoborcsoportok beállítása 
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 a létrejött kompozíció lebontása 
 
mozgások 

 helyzetváltoztatás-helyváltoztatás 

 egyes testrészek mozgatása-bábozás, lábszínház, hastánc 

 több testrész mozgatása 

 vezetés-fejjel, kézzel, lábbal, centrummal, tetszőlegesen megérintett testtájjal, kivülről, belülről 

 mozgás-nyújtott, íves, szegletes, elfordított testrészekkel 
 
 
Feladatok 

 2-2, később több fázisból álló tréning készítése, kizárólag egyfajta rendszerű mozgásokból 

 ugyanez két rendszer váltakozó használatával 

 az egyik táncos mozgatása az egyik, a másik táncos mozgatása a másik rendszerben. A 
folyamat előre meghatározott pontján váltsanak 

 két csoport mozgatása felváltva: pl. az egyiket nyújtott, a másikat íves testrészekkel 

 három mozgáskarakter váltogatása: pl. 1. szobor, 2. helyben mozgás, 3. helyváltoztatás 
 
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 tengelye 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 táncos(ok)-viszonyítva) 

 statikus kompozíciók: dombormű, fríz, szobor, szoborcsoport, előtér-háttér 
 
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 

 a koreográfus csukott szemmel elképzel egyet a fenti lehetőségek közül, majd megvalósítja a 
képet, vagy a 8-16 ütemes sort 

 alaprajz rajzolása és „lejárása” 

 csoportalakítás a fenti formavilág valamelyike alapján 

 egy táncossal, csoporttal, szólistával és csoporttal, két csoporttal a térbe „íratás” a fenti 
formákból 

 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 egymás felé forduló tagokból álló, a nézők felé nyitott félkört formáló 
csoport nagy köríven mozog a színpadon) 
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4. Idő 

 mihez képest mérjük az időt? Út, belső órák, külső mértékek 

 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, ¾, 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 

 rövid szóló készítése táncosok részére, majd a szólók összeszerkesztése 

 a motívumok lassítása és gyorsítása, a szólamok összeillesztése 

 fenti gyakorlatok csoporttal, szólista + csoport, két csoport viszonylatában 

 a kétfokozatú kontrasztok után három, esetleg több fokozat megkülönböztetése 

 adott motívum variációja a zene szólamai szerint 

 adott motívum tempójához zene keresése 

 tánc csendben 

 tánc metronómmal 

 azonos alaplüktetésű de más beosztású (3, 4, 5, 7 negyedes) mozgások egymás mellé illesztése. 
Találkozási pontok megfigyelése 

 független tempójú vagy nem metrikus sorok táncolása 

 azonos mozgássor megtanulása más-más ütembeosztásban 
 
5. 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 

 jellemző dinamikájú mozgások reprodukálása (tüsszentés, elesés, bóbiskolás, stb.) az adott 
dinamika átvitele más mozgásanyagra 

 adott mozgásanyag más-más dinamikával való végeztetése 

 adott dinamikájú mozgássor más-más tempóban való végeztetése 
 
6. A táncos pszichofiziológiai  (testi-lelki) állapota 
 

 a tér-idődinamika rendszerben egyértelmű pontossággal végrehajtott mozgás is megváltozik, 
ha azt a táncos más belső állapotban mutatja be, illetve másik táncos táncolja ugyanazt a 
motívumot 
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 az adott feladathoz alkalmas személy kiválasztásához szükséges szempontok, folyamatok 
megtanulása-szereposztás 

Feladtok 

 a koreográfus a táncosnak belső állapotára vonatkozó instrukciókat ad 

 azonos koreográfiák más táncosokkal való eltáncoltatása, az eredmények összehasonlítása 
 
Megjegyzés: a kompozíciós kurzus szorosan összefügg az improvizációs munkával. Az alapanyag, az 
eszközök nagyrészt azonosak. A két alkotói módszer sosem jelenik meg tisztán. A döntő különbség az 
alábbi párhuzamba állított kategóriák arányában rejlik: 
 
Improvizáció      Kompozíció 
egyszeri       ismételhető 
a táncosok egyben koreográfusok   a koreográfus és táncos  szerepe elkülönül 
erőssége a spontenaitás természetessége   erőssége a tudatos dramaturgia 
kisebb egységek átfogására alkalmas   nagy ívű szerkezetekhez előnyös 
kis számú hatáselem variálható    összművészeti hatásokhoz előnyös 
kis létszámban (2-8) működik igazán jól   nagyobb csoportoknál is működik 
illékony       rögzített 
 
A kompozíció tantárgy keretében tanulók tanulnak komponálni, azonban tanulságos és 
elkerülhetetlen, hogy a pedagógus is készítsen kompozíciót. A tanár segítse a „koreográfust”, de ne 
oldja meg helyette a felmerülő nehézségeket. Tanítsa meg, hogy koncentráljon a tiszta belső képre és a 
gyors, egyértelmű megfogalmazásokra. 
A kompozíciók elemzésekor ne csak a szándék vagy a hatás felől, hanem mindkettő összefüggésében 
elemezzük a munkákat. 

 
Minimumkövetelmény 
A tanult technika gyakorlataitainak tudatos, önálló és biztonságos bemutatása, ezekben a forma, a tér, 
az idő, a dinamika együttes, komplex alkalmazása. Kreatív, kapcsolatteremtő improvizáció, önálló és 
csoportos koreográfiák készítése. 
 

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  

 a kompozíció tantárgytananyagának ismerete 

 a forma, a tér, az idő, a dinamika együttes komplex alkalmazása 

 a kreativitás, improvizációs készség, koreográfusi készség kibontása 
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TÁNCTÖRTÉNET 

 
Közös tantárgy a társastánc tanszakkal  

a továbbképző 7-8. évfolyamán!!! 
 

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismereteikre alapozva ismertesse meg az 
egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek 
munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze 
őket arra, hogy a táncművészet értő  és élvező befogadójává váljanak.  
 

A tantárgy feladata 
 
Ismertesse meg a tanulóval: 

 a tánc művészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,  

 az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 
táncirodalom különböző stílusait. 
 
Alakítsa ki a tanulókban: 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
 
Fejlessze a tanuló: 

 nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságát, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 
érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 képzelőerejét. 
 
Ösztönözze a diákot: 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre, 

 a rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére. 
 
Tudatosítsa a tanulóban:  

 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát   általában a 
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt.  
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Továbbképző 7-8. évfolyam 
 

1. év  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 

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, rítusok (őskor, ókor) 

 a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz,   barokk) 

 a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 
 

Minimum követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, az egyetemes és nemzeti tánctörténeti korszakokban való 
eligazodás, a különböző korok kimagasló egyéniségeinek és munkásságának ismerete. 

 

 2. év  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 
A színpadi tánc története: 

 romantikus balettek (olasz, dán, francia) 

 klasszikus balettek (oroszok) 
 
Megújulás a 20. században: 

 balett (Gyagilev orosz balettje, nemzeti balettek, táncszínház) 

 modern tánc (amerikai, európai, magyar) 

 folklorizmus (jazz, orosz színpadi néptánc, magyar színpadi néptánc) 
 
Tanévenként legalább két táncelőadás megtekintése és közös feldolgozása. Egy együttes próbájának 
legalább egy alkalommal történő megtekintése, a látottak közös feldolgozása.  
 
Minimum követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, az egyetemes és nemzeti tánctörténeti korszakokban való 
eligazodás, a különböző korok kimagasló egyéniségeinek és munkásságának ismerete. 
 
A számonkérés javasolt formája 
A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 
szaktanár állítja össze. A minősítésre, az osztályzásra a szaktanár jogosult.       
Az év végi osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében 
nem az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, a 
kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását.  

  
Az értékelés szempontjai  

 az adott évfolyam tananyagának ismerete, 

 a művészetek iránti érzékenység, kreativitás. 

  

  



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 78 

 
A TANSZAK TÁRGYI FELTÉTELEI 

 balett (tánc) terem 

 öltöző, zuhany 

 balett rudak 

 tükör a terem egyik falán 

 balett szőnyeg 

 zongora (pianínó) 

 magnetofon 

 erősítő + hangfalak 

 CD-lejátszó 

 videomagnó 

 televízió 

 videokamera 

 CD-lemezek 

 videokazetták 

 jelmezek, dresszek, fellépő ruhák 

 
 

A MODERN-KORTÁRSTÁNC 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 gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 
 
a bemutatott tananyag pontos ismerete, 
a gyakorlatok technikai biztonsága,  
a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 
a kontrakció és a release tudatos használata,  
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

1.A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Modern tánc-technika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 
Graham – technika, vagy  
Limón – technika, vagy  
kontakt – technika, vagy  
modern jazz – technika  35 – 40 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet   10 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. 
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. 

 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. 
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- 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. 

- Testtudatossági gyakorlatok  

- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 

- Térben haladó gyakorlatok  

- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 
 
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. 
 
3.A vizsga értékelése  
Modern tánc-technika 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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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. 
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TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 
A tánc ágak közül - akárcsak egész Európában - Magyarországon is a társastánc oktatásának vannak a 
legrégebbi hagyományai. A reneszánsz korától kezdve találunk adatokat arra vonatkozóan, hogy egy-
egy olasz, francia később főleg német táncmester elvetődött a magyar királyi és nemesi udvarokban, a 
kialakuló városokba. Magyar táncmesterekről a 19. sz. első felétől kezdve beszélhetünk. Az 1950-es 
évek végétől érződik a társastánc támogatottsága. A versenytánc esztétikus formáival, kis 
közösségekben folyó művészi nevelő hatásával jól illeszkedett be a hazai amatőr művészeti 
tevékenységformák közé. Az 1970-es évek elejétől a csoportos nevelés és a művészi megnyilatkozás 
segítése érdekében a formációs táncokkal való foglalkozás is előtérbe került. A művészi munka 
eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, amely hozzájárul a harmonikus, érzelmileg gazdag 
személyiség kialakításához.  
 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS KÖVETELMÉNYEI 
 
A Társastánc tanszak célja, hogy: 

 törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél teljesebb megismerésére,  

 fejlessze a tanuló ízlés világát, érdeklődését a társ művészetek iránt, 

 egészséges életmódra, magabiztosságra, érzelmi nyitottságra neveljen 

 játékos, örömorientált foglalkozásaival segítse a tehetséggondozást, 

 felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve ösztönözze az 
amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, 

 összetett érzelmi és értelmi ráhatásával sokoldalú személyiséget, művészetet kedvelő, művészetet 
értő közönséget formáljon.                                 
 

A tanszak feladata:  
 
Ismertesse meg a tanulóval:  

 a társastánc alapjait, 

 technikai elemeit, 

 a mozgás kapcsolatát a zenével, 

 a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő, igényes kivitelezését 
 
Alakítsa ki a tanulóban:  

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 az esztétikai érzéket, 

 az önkontroll alkalmazását 
 
Fejlessze a növendék: 

 mozgáskultúráját,  

 mozgás műveltségét, 

 koordinációs készségét 

 fizikai állóképességét, 

 tánc iránti szeretetét, 

 hallását, ritmusérzékét, 

 technikai tudását, 

 koncentrálóképességét, 

 tér-és formaérzékét, 

 dinamikai különbségek iránti érzékét 

 stílus érzékét, 
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 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.  
 

 Kötelező tantárgyak és azok óraszámai 
 
 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Társastánc   4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 

Gyermektánc 4 4           

Klasszikus balett    1 1 1 1 1     

Történelmi 
társastánc 

        1 1 1 1 

Viselkedéskultúra       1      

Tánctörténet         1 1   

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
A képzés csoportos jellegű, heti óraszám 4x45 perc. 
 

A tanszak tárgyai 
 
Főtárgy  
            Gyermektánc - az előképző évfolyamaiban 
            Társastánc  
Kötelező tantárgyak 
 Klasszikus balett 
 Töténelmi társastánc 
 Viselkedéskultúra 
 Tánctörténet 
 
 

 A TANTÁRGYAK HELYE A TANSZAK PROGRAMJÁBAN 
  

Gyermektánc 
Az Előképző 1-2. évfolyamában Gyermektánc tantárggyal a társastáncot megalapozó tudásra tesz 
szert a tanuló a tantárgyon belüli ritmikai, gimnasztikai gyakorlatokkal, játékos táncokkal. Így a 
tanulóban fejlődik a rendszeres munka természetes igénye, fizikai állóképessége, ritmusérzéke, 
egymásra figyelő magatartása.  
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Klasszikus balett 
A cél a feladat a tanulók izomzatának erősítése, fizikai teherbírásának fokozása, térérzékének, 
formaérzékének kibontakoztatása, mozgáskultúrájának fejlesztése, plasztikusabbá tétele.  
 
Történelmi társastánc 
Célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző korok táncait. Oktatása azért szükséges, mert a 
historikus táncokon keresztül jobban megismerik a főtantárgy (társastánc) kialakulásának előzményeit.  
 
Viselkedéskultúra 
Célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a társ érintkezés 
viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit. 
 
Tánctörténet 
Cél, hogy minden tánccal foglalkozó tanuló ismereteket szerezzen a tánc kialakulásáról, fejlődéséről, 
múltjáról, jelenéről.  
 
Szabadon választható tantárgy 
A tanszak bármely tantárgyából választható. Célja hogy a tehetséges tanulóknak módon adjon a 
további fejlődésre.  
 

KÖVETELMÉNYEK 
 

Követelmények az előképző elvégzése után 
  

GYERMEKTÁNC 
 
A tanuló ismerje 

 a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, 

 a magyar és más népek táncainak alaplépéseit 
 
Legyen képes      

 zenére, énekre ritmikus mozgást végezni,     

 a tanult játékos táncok csoportos bemutatására 
 

 
Követelmények az alapfok elvégzése után 

  

TÁRSASTÁNC 
 
A tanuló ismerje 

 a standard  táncok (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep) alapmotívumait, 

 a latin-amerikai táncok (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) alapmotívumait 
 
Legyen képes      

 a tanult táncok pontos, stílusos eltáncolására, 

 páros és csoportos feladatok végrehajtására   
 

KLASSZIKUS BALETT 
A tanuló ismerje 
a klasszikus balett tanult alapelemeit,                                         

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módját                                       
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Legyen képes      

 a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,  

 a zene és a tánc összhangjának betartására 
 

VISELKEDÉSKULTÚRA 
 
A tanuló ismerje 

 a mindennapi élet és a társas érintkezés alapszabályait, magatartási formáit,   
 
Legyen képes      

 az elsajátított viselkedéskultúra gyakori alkalmazására 

  

Követelmények a továbbképző elvégzése után 
 

TÁRSASTÁNC 
 
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 a latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, 

 a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre, 

 a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből önálló csoportos bemutatására 
 

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 
A tanuló ismerje: 

 a történelmi társastáncok alaplépéseit                                                             
 
Legyen képes:     

 a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására 
 

TÁNCTÖRTÉNET 
A tanuló ismerje: 

 az adott évfolyam tananyagát, 

 a táncművészet kimagasló alapműveit,                                               

 a nagy egyéniségek munkásságát, 

 az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat 
 
Legyen képes:   

 elemezni a táncművészet különböző stílusait,    

 a múlt és jelen értékeinek befogadására,          

 a táncművészetek iránti érdeklődésre 
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TANANYAG 
 

GYERMEKTÁNC   

  
Előképző    

  
1. évfolyam 

évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  
  
  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak játékos formában történő megismerése, a tanulók személyiségének 
formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  

  

  

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Country I.; Country IV,; Disco séta, 

Angol keringő, ,"Mexikói keringő" "Kerek a káposzta",  "Táncolj kismadár" Petronella, Olálá, Cha-
cha-cha, Hacke-spitze és Mambo alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes a lépések, egyszerű 
koreográfiák csoportos bemutatására, az alapvető magatartásformák betartására, az alapvető ritmikai 
szabályok alkalmazására. 

  

  

TANANYAG 
 

TÁNCTECHNIKA 
 
Természetes gyakorlatok, rávezető gyakorlat 

 helyes testtartás megtanítása,  

 járások talpon, féltalpon, hajlított térddel, 

 futások (hátul és elől felkapott lábbal, előre nyújtott lábbal) 

 szökdelések és ugrások (páros-zárt lábbal, galopp, szökdelés oldalra) 

 testsúly áthelyezés 

 súlyos, súlytalan lépés 

 helyzet 

 térformák tudatos használata 
 jobbra fordulat (1(8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 
 balra fordulat (1/8 - 1/4 - 1/2 - 1/1) 
 
Ritmikai gyakorlatok 

 hangjegyérték gyakorlatok,  
 hangjegyérték megtanulása 
 visszhang 
 staféta 
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ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 

 Kerek a káposzta              

 Táncolj kismadár 

 Petronella 

 Hacke-spitze 

 Olálá 

 Country tánc I.  

 Country tánc IV.  

 Letkiss 

 Disco séta 

 Mexikói keringő 

 Angol keringő 

 Cha-Cha-Cha 

 Gyermektáncok: szabadon kitalált egyszerű koreográfia divatos, vagy kedvenc zenére 
 
Megjegyzés 

Ezek a gyermektáncok nem kötelezőek, hasonló táncokkal helyettesíthetők. A javasolt táncok 
leírása a “Gyermektáncok” címszó alatt található. Az anyag alapul szolgál a 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es 
ütemű társastáncok tanításához. 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Country I.; Country IV,; Disco séta, 

Angol keringő, ,"Mexikói keringő" "Kerek a káposzta",  "Táncolj kismadár" Petronella, Olálá, Cha-
cha-cha, Hacke-spitze és Mambo alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes a lépések, egyszerű 
koreográfiák csoportos bemutatására, az alapvető magatartásformák betartására, az alapvető ritmikai 
szabályok alkalmazására. 

  

22..  éévvffoollyyaamm    
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak játékos formában történő megismerése, a tanulók személyiségének 
formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Country II.; Country III,; Disco 

(Stomp), Angol keringő, Polka, Csárdás, Disco Cha-cha, Boogie-woogie, és Mambo alaplépéseinek 
ismerete. A tanuló legyen képes a lépések, koreográfiák csoportos bemutatására, az alapvető 
magatartásformák betartására, az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására. 
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TANANYAG 

 
TÁNCTECHNIKA 

 
Az 1. évfolyam természetes gyakorlatai 
 
Előkészítő szabadgyakorlatok, tartásos gyakorlatok 
Mozgásos (dinamikus) gyakorlatok zenére 

 lendítések                      

 emelések 

 hajlítások, nyújtások (törzs, térd) 

 döntések és dőlések 

 fordítások és forgások 

 körzések 

 forgások 
 
Ritmikai gyakorlatok  

 ütemgyakorlatok 

 ütemfajták 

 ütem-felismerés 

 ütemszünet 
 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 

 Man - mixer (Country tánc II.) 

 Yankee - mixer (Country tánc III.) 

 Stomp (disco) 

 Polka motívumok (előre, hátra, oldalt, kreuzpolka, galopp) 

 Csárdás (egylépéses és kétlépéses csárdás, nyílt rida) 

 Disco cha-cha (kezdő anyag) 

 Boogie-woogie (rock and roll) (kezdő anyag) 

 Tampet (német tánc) Striegel-Wendt Leonóra koreográfiája 

 Gyermektáncok: szabadon kitalált koreográfia divatos, vagy kedvenc zenére 

 Mambo 

 Angolkeringő 
 
Megjegyzés 

A tampet koreográfia megtanítása nem kötelező, sétakombinációkkal vagy a tanult táncokból 
összeállított etűdökkel helyettesíthető.  
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Country II.; Country III,; Disco 

(Stomp), Angol keringő, Polka, Csárdás, Disco Cha-cha, Boogie-woogie, és Mambo alaplépéseinek 
ismerete. A tanuló legyen képes a lépések, koreográfiák csoportos bemutatására, az alapvető 
magatartásformák betartására, az alapvető ritmikai szabályok alkalmazására. 
 

A számonkérés formája 
A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamába 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.  
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Az értékelés szempontjai  
 az adott évfolyam tananyagának ismerete,         

 a csoportos táncolás magatartásformáinak betartása 

 alapvető ritmikai szabályok alkalmazása 
 
 

GYERMEKTÁNC KOREOGRÁFIÁK     
  

Játékos tánc a Kerek a káposzta... című dalra 
Rábai Miklós: Farkasjáték címmel ismert összeállítása másik párcserével. Az eredeti változatban a kör 
közepén egy legény áll, akinek nincs párja, és szabadon táncol. A dallam végén mindegyik lány 
elhagyja a régi párját és egy másik legényhez szalad. A közepén álló legénynek egyet a lányok közül el 
kell kapnia. Az akinek nem jutott pár, beáll középre és ő indítja a játékot.  
 
Motívumok 
1. Csárdáslépés előre sarokkoppantással 
Jobb lábbal előre lépünk + bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal előre lépünk + bal lábunkat könnyű 
sarokkoppantással előre tesszük. A lépést ellenkező lábbal kezdve hátrahaladva ismételjük. 
2. Kacsintós 
A legény jobbra fordítja a lányt + a legény balra fordítja a lányt. A forgatásnál a párok egymásra 
néznek. 
3. Kéz alatt forgás 
A lány lépése: jobb lábbal helyben lépünk + bal lábbal helyben lépünk + jobb lábbal helyben lépünk 
+ bal lábbal helyben lépünk. A négy lépéssel egy egészet fordulnak jobbra.  
4. Csárdáslépés 
Jobb lábbal oldalt lépünk + bal lábbal a jobb mellé lépünk + jobb lábbal oldalt lépünk + bal lábbal a 
jobb mellé lépünk súlytalanul. Ismétlés ellenkező lábbal.  
 
Játékos tánc a “Táncolj kismadár” című zeneszámra 
Motívumok 
1. Játék 
Kiindulás alapállás, karok könyökbe behajlítva. Kacsaszáj játék mindkét kézzel. Az ujjakat a 
hüvelykujjhoz érintjük 4x.  
Kacsaszárny (könyökjáték). A könyököt a felsőtest felé közelítjük 4x.  
A kacsa farához hasonlóan hátratartott csípő, lazított térd. Balra - vissza, balra - vissza twist 4x.  
Nyújtott  térddel a test előtt tapsolunk 4x.  
1. Séta  
Jobb lábbal kezdve 4x8 számolásra séta egymás között jobb - jobb karolással, bal - bal karolással. 
Ugyanez még egyszer. A sétát szökdelővel helyettesíthetjük.  
 
Amennyiben a párcserélős változatban tanítjuk, úgy csak 2x8 számolásra sétálunk a saját párunkkal. A 
következő 2x8 számolásra a fiúk az ellenmenetirány, a lányok a menetirány felé váltanak partnert és 
velük sétálnak.  
 
Petronella (polka zenére) 
 
Motívumok                            
1. Szökdelő előre: jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, ütemelőzőben felugrunk a bal lábon + jobb 
lábbal előre lépünk, a végén felugrunk + ellenkező lábbal megismételjük + ugyanaz még egyszer.  
 
2. Szökdelő hátra:jobb lábbal kezdve 4 szökdelő hátra 
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3. Lány szóló: jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, a végén taps. Jobb lábbal kezdve 4 szökdelő 
hátra, a végén taps.  
 
4. Fiú szóló: jobb lábbal kezdve 4 szökdelő előre, a végén balra 3/8 fordulat. Jobb lábbal kezdve 
jobb rézsút előre irányban 4 szökdelő, a végén jobb-jobb kézadás (párcsere). 
 
5. Szökdelő jobbra fordulattal 
Egymás között 8 szökdelővel megfordulunk egy egészet jobbra. A 6. szökdelő után a fiú a körrel 
szemben érkezik és az utolsó két szökdelővel a lányt a jobbjára    fordítja.  
 
Hacke-spitze polka (polka zenére) 
 
Motívumok                            
1. Dupla polka                                                                              
A jobb lábon felugrunk, mialatt a bal láb sarkát kitesszük rézsút előre + megismételjük a jobb lábon a 
felugrást, mialatt a bal lábat spicc érintkezéssel a jobb láb elé keresztbe tesszük +  ugyanezt 
azonosan megismételjük + galopp szökdelő oldalra 4x (ütemelozoben a jobb lábon felugrunk + bal 
lábbal oldalt lépünk + a jobb lábbal a bal mellé ugrunk + ismétlés háromszor  azonosan) + ismétlés 
ellenkezőleg. A lány ellenkező lábbal kezd.  
2. Tapsos ti-ti-tá ritmusban 
Jobb-jobb kézzel, bal-bal kézzel, kissé behajlított térddel a combtőn, páros kézzel. 
3. Szökdelő jobbra fordulással 
8 szökdelővel jobb-jobb a karolással egymás között megfordulunk két egészet 
A párcserélős változatban csak négy szökdelőt járunk jobb-jobb karolással, majd bal-bal karolással a 
fiúk ellenmenetirány felé, a lányok menetirány felé eső partnerrel járják a további négy szökdelőt.  
 
Olálá (gyorsabb tempójú angol keringő zenére) 
 
Motívumok                            
1. Toppantó                                                                                 
Bal lábbal oldalt lépünk + jobb  lábbal kétszer toppantunk a bal láb mellett + ezalatt mindkét 
karunkkal rumbatökszerű mozgást végzünk.  
Az első negyedre megemeljük a kart a derékszög fölé, a második és harmadik negyedre kétszer az 
alkart derékszögig rázzuk. Ismétlés ellenkező lábbal.  
2. Tapsos 
Bal lábbal előre lépünk + jobb lábat a bal láb mellé visszük súlytalanul (pontoz) + szünet. Jobb lábbal 
hátra lépünk + bal lábat a jobb mellé visszük súlytalanul (pontoz) + szünet.  
A lépést taps kíséri. Az első negyedre megemeljük a kar magunk elé és 2-3-ra tapsolunk. 
 
3. Helycsere                                                                                   
Bal lábbal előre lépünk egymás bal válla mellett, a végén balra fordulunk 1/4-et + jobb lábbal oldalt 
lépünk, a végén tovább balra fordulunk 1/4-et + bal lábbal a jobb láb mellé lépünk.  
4. Párcsere                                                                                 
Jobb lábbal kezdve egymás válla mellett három előre lépéssel az ellenmenetirány felé partnert váltunk. 
A lány 2 séta táncol előre, a végén 1/2 jobbra fordulat + jobb lábbal  a bal mellé lép. 
 
3/4-es etűd a Kis kacsa fürdik című dalra    
 Amennyiben a dal 4/4-es változatát ismerik a gyerekek, úgy lassabb tempójú bécsi keringő zenére 
tanítható.  
Az etűd rondó felépítésű. A visszatérő “A” rész az össze-széjjel motívumfűzés, e közé iktatódik a “B” 
rész, a tapsos motívum, majd a “C” rész, a kar alatt forgó alapmotívuma az előre-hátra hármaslépés, 
amely forgással, fordulással variálódik.  
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Motívumok 
1. Össze-széjjel (mp, allegretto): végig előre-hátra hármaslépést járunk (jobb kezd előre, bal hátra). 
Felállás 4-es körökben az I. a t. szerint, kézfogással. 
Előre hármaslépés karlendülettel a magasba (a t., érkezés b t.) hátra hármaslépés (b t.), a két helyben 
lépésnél a c t. szerint a fogást elengedve és egymás felé fordulva + a d t. szerint előre hármaslépés 
egymás jobbjára, a karok vízszintesben, a bal erősen behajlítva (e t.) + a hátra hármaslépéssel az e. t. 
szerint visszafordulás a körbe, és a belső oldalon a fogás elengedése, majd az a t. szerint érkezve 
körben forgás ez a négy hármaslépés az 1-4. ütemig tart. Ezután elölről megismételjük ezt a 4 
hármaslépést és csak annyi lesz a különbség, hogy az f t. szerint fordulnak most egymás felé a párok, 
és a g és h t. szerint lépnek egymás jobbjára (a szimmetrikus forgás ellenére változatlanul egymás 
jobbjára kell érkezni!), majd a h t. szerint lépnek a hátralépéssel vissza a körbe. Az utóbbi 
hármaslépést az 5-8 ütemre táncoljuk.  
 
Megjegyzés 
Igen lendületes motívumfűzés. A körben lendületesen vigyük a kart a magasba, majd lendületesen 
tárjuk oldalra, messzire hátra lépve. Az egymáshoz lépésnél szépen vezessük a kart a kézfogáshoz 
(végig a vízszintesben) és az elválásnál szépen nyissuk a kart az újbóli körfogáshoz.  
 
2. Tapsos (mp, allegretto): Az “1”-esesk motívumát írjuk le. A “2”-esek ezt sorrend cserével táncolják.  
Szoknya fölött tartott kézzel, jobb lábbal kezdve másfél helyben forgó ridát táncolunk egy egész 
jobbra forgással a II. a t. szerint; az érkezéskor a bal láb marad hátul magas féltalp érintésben (V. 
pozícióban!) + a test előtt hármat tapsolunk, a harmadik taps végén levisszük a  kart szoknya fölé; 
szimmetrikus ismétlés.  
 
3. Kar alatt forgó (m, allegretto): Kiindulásnál a III. a t. szerint állunk jobb kézfogással. Egy előre 
hármaslépést járunk, közben az összefogott kezeket a magasba emeljük. Az “1”-esek az előre lépés 
közben már kezdenek jobbra forogni, így a két helyben lépés előtt a B t. szerint  érkeznek, majd 
folytatják a hármaslépést, kar alatt átfordulva A “2”-esek fej fölött körző  kézmozgással segítség 
az “1”-esek forgását + a c t. szerint hátra hármaslépést járnak úgy, hogy a hátralépés előtt 1/8-ot balra 
fordulnak (tehát rézsut hátra fognak lépni).  
 
A bal kart messzire oldalra tárják, derékkal is bal karjuk felé ívelnek, és tekintetüket bal kezük felé 
fordítják. (a d t. szerint érkeznek) + megismétlik a motívumot szerepcserével a d. és e.t. szerint; az 
előre lépés előtt fordulnak vissza, egymással szembe. 
 
Megjegyzés 
Ezt a motívumot is igen lendületesen kell táncolni. A forgók szerepét a fenti leírásban elnagyoltan 
írunk le. Részletesen a következőképpen kell a kar alatt forgást táncolni. Ütemelőzőben bal lábon 
féltalpra emelkedve, testtel 1/4-et fordulunk jobbra és kezdünk felsőtesttel enyhén balra ívelni. 
 
Jobb lábbal így nem előre, hanem a bal előtt balra lépünk a felemelt kar alá, majd mindjárt tovább 
fordulunk testtel 1/4-et jobbra + bal lábon, lábujjon elől V. pozícióba lépve, 1/2-et perdülünk jobbra, 
ezzel befejeződik a kar alatt forgás, a jobb lábbal azonban nem helyben lépünk, hanem szintén elől V. 
pozícióba. A felsőtest ívelését a perdülő forgás közben egyenesítjük ki. A “2”-esek egészen közel 
lépjenek előre az “1”-esekhez, mert csak így tudják szépen vezetni azok kar alatt forgását. Az előre 
hármaslépésnél a szabad kart mélyen oldalra tartjuk és csak a hátra, illetve rézsút hátra lépésnél tárjuk 
a vízszintig.  
 
COUNTRY TÁNC I. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 
 
Motívumok                                        
1. Séta előre (minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve előre sétálnak 8x, a 
végén egymás felé fordulnak. 1/4-ed fordulat a fiúknak jobbra, a lányoknak balra). 
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2. Séta hátra (váltás). Minden 1/4-re a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve hátra sétálnak 4x. 
3. Párcsere. Minden 1/4-re a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve jobb rézsút előre sétálnak az 
új partnerhez.  
4. Tapsos játék ti-ti-tá ritmusban. 
(“Ti-ti” saját kéz, “tá” partner keze) 
Jobb-jobb kézzel, bal-bal kézzel, kissé hajlított térddel, a combtőn páros kézzel.  
5. Galopp szökdelő oldalra. 8x (két kézfogással). Az ütemelőzőben a jobb lábon felugrunk. Bal lábbal 
oldalt lépünk, felugrunk + jobb lábbal a bal mellé lépünk. Ismétlés azonosan.  
A lány ellenkezőleg kezd. 
 
COUNTRY TÁNC IV. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 
A számozás a megkülönböztetés miatt szükséges 
 
Motívumok                                     
1. Séta előre: valamennyien jobb lábbal kezdve 4 lépést egymás felé előre lépünk, 4. lépés alatt fejet 
hajtunk.  
2. Séta hátra: valamennyien jobb lábbal kezdve 4 lépéssel egymástól hátra lépünk.  
3. Kerülés: 8 előre sétával jobbról balra megkerülik a táncosok egymást. (4 séta a jobb vállig, majd a 
hát mögött vissza a bal váll mellett). 
4. Karolás: jobb-jobb karolással 8 előre szökdelő egymás között. Bal-bal karolással 8 előre szökdelő 
egymás között.  
5. Galopp szökdelő két kézfogással jobbra 4x és balra 4x, a két sor között.  
6. Szökdelő: a fiú balra, a lány jobbra fordul 1/4-et és az oszlopsor mellett haladva az első pár az 
utolsó helyén kaput emel.  
7. Kapuzás: a párok a lányokat előre engedve szökdelve átbújnak a kapun. Az első pár a végén marad 
és most a másik pár áll az élen. A végén szembefordulnak egymással. 
 
LETKISS 
 
Motívumok                              
1. Lengető: bal lábbal igen kis távolságra előre ugrunk, mialatt a jobb lábat sarkon rézsút előre tesszük 
+ bal lábbal igen kis távolságra előre ugrunk, mialatt a jobb lábat kis térdhajlítással féltalpon a bal 
mellé tesszük + a két ugrást a lengetővel megismételjük + elölről ellenkező lábbal kezdve (jobb lábon 
ugrunk és a balt lengetve) megismételjük + páros lábbal, térdhajlítással dobbantva előre ugrunk + 
páros lábbal térdhajlítással dobbantva  kicsit hátra ugrunk + páros lábbal térdhajlítással dobbantva 
előre ugrunk. A lengető lépés 1-2.  üteme negyedekre történik, az ugrás ritmusképlete: tá-tá-ti-ti-
tá. 
2. Szóló fordulat: a lengető lépés 1-3 üteme + jobb lábbal előre futunk + bal lábbal előre futunk + 
jobb láb a bal láb mellé zár. Az utolsó három fázissal hátkörön egy egészet fordulunk jobbra, mindkét 
kéz a csípőn.  
3. Páros fordulat: két kézfogással a lengető lépés 1-3 üteme + jobb lábbal előre futunk + bal lábbal 
előre futunk + jobb láb a bal láb mellé zár. Az utolsó három fázissal egymás körül balra 1/2-et 
fordulunk.  
 
A csigás változatban a vezető áll előre, s a többiek mögéjük sorakozva úgy csatlakoznak, hogy 
mindenki az előtte lévő vállát fogja. A vezető után haladva tetszőleges irányba kígyózva táncolják.  
 
DISCO SÉTA (4/4-ES DISCO ZENÉRE) 
 
Motívumok                                          
1.Séta előre és hátra: jobb lábbal előre lépünk + bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal előre lépünk + 
bal láb sarkát érintő helyzetbe előre tesszük. Bal lábbal hátra lépünk + jobb lábbal  hátra lépünk  
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+ bal lábbal hátra lépünk + jobb láb spiccét érintő helyzetbe hátra tesszük. A lányok bal lábbal, hátra 
kezdenek.  
2. Promenád - ellenpromenád séta: promenád irányba jobb lábbal kezdve 3 séta előre, a végén 1/4 
fordulat balra + a bal láb sarkát érintő helyzetbe rézsút előre tesszük.  
Ellenpromenádban bal lábbal kezdve 3 séta előre, a végén 1/4 fordulat jobbra + a jobb láb sarkát 
érintő helyzetbe rézsút előre tesszük. A lányok ellenkező lábbal kezdenek.  
3. Szólófordulat jobbra és balra: a promenád - ellenpromenád lépésével szólóban jobbra és balra egy 
egészet fordulunk. A lányok bal lábbal kezdenek és balra fordulnak. 
 
COUNTRY TÁNC II. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 
MAN-MIXER 
 
Motívumok                                          
1. Séta előre: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobbal kezdve előre sétálnak 8x a végén 
egymás felé fordulnak (1/4 fordulat a fiúknak jobbra, a lányoknak balra). 
2. Séta hátra: (válás) minden negyedre a fiúk a bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve hátra sétálnak 
4x. 
3. Dobogó, taps:  
 a.) Ti-ti-tá ritmusban dobolunk. Kiindulás: párhuzamos láb, csípőre tett kéz.  ütemelőzőben 
a jobb lábon térdhajlítás. Bal lábbal , hajlított térddel a jobb  láb  mellett dobbantunk + jobb 
lábbal, behajlított térddel a bal láb mellett  dobbantunk,  a végén nyújt a térd. A lány ellenkező 
lábbal kezd.  
 b.) Ti-ti-tá ritmusban tapsolunk. (mindenki saját tenyerével üti a ritmust) 
4. Kerülés: 8 sétával jobbról - balra megkerülik a táncosok egymást. (Fiú: bal lábbal kezdve 3 séta 
előre a jobb vállig + jobb lábbal a lány háta mögött, oldalt lépünk.  
Ezzel átkerülünk a lány bal vállához + 4 hátra sétával visszakerülünk a helyünkre.  
5. Párcsere: a fiúk bal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre sétával jobb rézsút előre irányba táncolnak, 
a végén jobb - jobb kézadás.  
6. Forgás: a fiúk bal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre sétával egymás körül jobbra fordulnak 1 + 
1/4-et, a végén a lány még 1/2-et fordul jobbra. Érkezés: menetirányba a lány a fiú jobbján. 
 
COUNTRY TÁNC III. (4/4-ES COUNTRY ZENÉRE) 
YANKEE - MIXER 
 
Motívumok                                          
1. Dupla polka: jobb lábon felugrunk, mialatt a bal láb sarkát kitesszük rézsút előre + megismételjük a 
felugrást, mialatt a bal lábat spiccérintkezéssel a jobb láb elé keresztbe tesszük + ugyanazt azonosan 
megismételjük + galopp szökdelő oldalra 4x. (Ütemelőzőben a jobb lábon felugrunk. Bal lábbal oldalt  
lépünk, felugrunk + jobb lábbal a bal láb mellé lépünk felugrunk + ismétlés háromszor azonosan) 
ismétlés ellenkezőleg. A lány ellenkező lábon kezd.  
2. Páros csusszanás hátra: ütemelőzőben páros lábon térdhajlítás + páros lábon hátra csusszanunk, 
mialatt a térd nyújt + páros lábon térdhajlítás, mialatt magunk előtt tapsolunk. Háromszor azonosan 
ismételünk.  
3. Párcsere: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 szökdelőt járnak jobb 
rézsút előre az új partnerhez, a végén jobb-jobb karolás.  
4. Karolás: minden negyedre a fiúk bal lábbal, a lányok jobb lábbal kezdve 4 előre szökdelővel egymás 
között egy egészet jobbra fordulnak. Érkezés: egymással szemben, könyökben behajlított karral két 
kézfogás. 
 
 
 
 
 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 94 

 
DISCO TÁNC II. (SORTÁNC 4/4 DISCO ZENÉRE) 
STOMP  
 
Motívumok                                          
1. Séta hátra: jobb lábbal kezdve negyedekre 3 séta + negyedik negyedre a bal láb spiccét hátra érintő 
helyzetbe tesszük.  
2. Séta előre: bal lábbal kezdve negyedekre 3 séta előre + a negyedik negyedre a jobb láb sarkát elől 
érintő helyzetbe tesszük. 
3. Szólófordulat jobbra és balra: jobb lábbal kezdve 3 sétával egy egészet fordulunk jobbra + a bal 
lábat sarokérintéssel jobb rézsút előre tesszük. 
4. Dupla érintő: jobb lábbal oldalt lépünk + a bal lábat súlytalanul a jobb láb elé tesszük, a bal lábat 
oldalt érintő helyzetbe visszük + megismételve a második fázist a bal lábat talpon súlytalanul a jobb 
láb elé tesszük. Ismétlés ellenkező lábbal. 
5. Szimpla érintő: jobb lábbal oldalt lépünk + a bal lábat féltalpon súlytalanul a jobb láb elé tesszük. 
Ismétlés ellenkező lábbal. 
6.Twist + taps: zárt lábbal és hajlított térddel balra, jobbra, balra csípőcsavar + felegyenesedünk és 
magunk előtt tapsolunk.  
 
DISCO CHA-CHA-CHA                          
 
Motívumok                                          
1. Kerülő. bevezető lépés jobb rézsút előre + bal lábbal és jobb lábbal kezdve 2 séta előre a partner 
bal válla felé + sasszé lépés balra (oldalt + mellé + oldalt) hát a hátnak + jobb és bal lábbal kezdve 2 
séta hátra a partner jobb válla mellett + sasszé lépés jobbra, amellyel egymással szemben 
megérkezünk. Ritmusa: negyed, negyed, negyed, nyolcad, nyolcad. 
2. Váll a vállhoz: ütemelőzőben 1/8-ot fordulunk. Bal lábbal előre lépünk + jobb lábbal hátra lépünk 
+ sasszé lépés balra egymással szemben, a végén 1/8-ot balra fordulunk + jobb lábbal  előre lépünk 
+ bal lábbal hátra lépünk + sasszé lépés egymással szemben. 
3. Lépő fordulat jobbra és balra: bal lábbal kezdve két előre séta + sasszé lépés balra, amellyel egy 
egészet fordulunk jobbra. Jobb lábbal kezdve két előre séta + sasszé lépés jobbra, amellyel egy egészet 
fordulunk balra. 

 
KOREOGRÁFIÁK: 
 
"VUK" c. dalra készített játékos tánckoreográfia 
MEXIKÓI KERINGŐ tánckoreográfia........stb. 
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TÁRSASTÁNC 
  

A két év előképző után a Társastánc tantárgy az alapfok 1. évfolyamától a továbbképző 10. 
évfolyamáig tart. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és motívumok juttatják el a 
tanulót az egyre magasabb színvonalú tánctudáshoz. 
Az évfolyamok táncismerete a minimum anyagot jelöli meg. A tanulók képessége és a szaktanár 
belátása alapján bővíthető.  

 
ALAPFOK  

 

1. évfolyam 
évi 36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra  

  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox, Bécsi keringő - Cha-cha-cha, Szamba, □ Rumba és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló 
legyen képes azok pontos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene 
és a tánc összhangjának  megtartására. 

  

TANANYAG 
 

TÁNCTECHNIKA 
 
Izolált (függetlenített) testrész gyakorlatok 

 fej 

 váll 

 mellkas 

 medence 

 törzs 

 kéz 

 lábfő 
 
RITMIKAI GYAKORLATOK 
Ritmusgyakorlatok                             

 ritmusjárás, taps 

 az adott tánc motívumainak ritmusképlete tapssal, járással 
 
Tempógyakorlatok                                

 visszhang 

 accelerando - ritardando 
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ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Társastáncok kezdőknek                      

 Quickstep                                                    

 Angol keringő 

 Tangó 

 Bécsi keringő 

 Slow fox 

 Samba 

 Cha-cha-cha 

 Rumba 

 Jive 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox, Bécsi keringő - Cha-cha-cha, Szamba, □ Rumba és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló 
legyen képes azok pontos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene 
és a tánc összhangjának  megtartására, 

 

 2. évfolyam 
évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  

 
Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, - 

Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes azok pontos 
kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene és a tánc összhangjának 
megtartására. 
 
 

TANANYAG 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő:   

 Natural Turn  

 Reverse Turn   

 Closed Change 
Tangó:  

 Walk on Left Foot, Right Foot  

 Progressive Link  

 Closed Promenade 
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Quickstep:  

 Quarter Turn 

 Progressive Chasse  
Slow fox: az Alapfok 1-ben tanult sorozat  

Bécsi keringő: az Alapfok 1-ben tanult sorozat  
Cha-cha-cha:  

 Closed Basic 

 Open Basic 

 Check  from Open CPP (New York)  

 Check  from Open CPP (New York)  

 Under Arm Turn L, R 

 Hand to Hand 

 Forward Lock 

 Backward Lock 

 Spot Turn 
Szamba:  

 Natural Basic Movement 

 Reverse Basic Movement 

 Side Basic Movement 

 Simple Volta L to R 

 Volta Spot Turn L, R for Lady 

 Wisk 
Rumba:  

 Basic Movement  

 Hand to Hand 

 Fan  

 Alamana  

 Spot Turns 

 Under Arm Turn L, R 
Jive:  

 Basic in Place 

 Basic in Fallaway 
 
Megjegyzés 

Az Alapfok 2. évfolyamától kezdve öt éven keresztül a táncos mozgásának fejlesztéséhez a 
klasszikus balett tantárgy nyújt segítséget.  
Szakmailag indokolt, ha a társastánc órákat megelőzi a balett óra.  
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, - 

Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes azok pontos 
kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene és a tánc összhangjának 
megtartására, 
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3. évfolyam 

évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  
  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 

 
Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  

  

Követelménye 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, , 

Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes 
azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene és a 
tánc összhangjának betartására, + Angol keringő formáció; + Cha-cha-cha formáció  előadásakor 
legyen képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem 
megtartására.  

  

TANANYAG 
 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
Angol keringő:  

 Natural Spin Turn 

 Chassé from PP 

 Outside Change  
 
Tangó:  

 Rock Turn Left Foot 

 Rock Turn Right Foot 

 Open Promenade 

 Contra check 
Quickstep:  

 Forward Lock 

 Forward Lock 
Slow fox: az Alapfok 1-ben tanult sorozat  
Bécsi keringő:  

 Natural Turn  

 Forward Changes 
+ Angol keringő formáció 

Cha-cha-cha: 

 Fan,  

 Alamana Finish A  

 Hand to Hand with Three Cha-cha's 

 Time Step 

 Turkish Towel  
Rumba:  

 Check  from Open CPP (New York)  
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 Check  from Open CPP (New York)   

 Sholder to Sholder 
Samba:  

 Samba Walks in PP 

 Whisk, nő szóló fordulat (Whisk to R. and L. Solo Spot Volta 

 Shadow Botatfogos 

 Stationari Samba Walks 

 Samba Lock in OCPP 

 Samba Lock in OPP 
Jive: 

 Change of Places Right to Left 

 Change of Places Left to Right 

 Change of Hands behind back 

 Link rock and Link 
Cha-cha-cha formáció 

 
Minimumkövetelmény 

Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, , 
Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen képes 
azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene és a 
tánc összhangjának betartására, + Angol keringő formáció; + Cha-cha-cha formáci  előadásakor 
legyen képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem 
megtartására.  

 
4. évfolyam 

évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  
  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  

  

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, Slow fox, 
Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló egyen képes 
azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a zene és a 
tánc összhangjának betartására, + Bécsi keringő formáció; + Szamba formáció előadásakor legyen 
képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem megtartására.  
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TANANYAG 

ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő:  

 Weave from PP 

 Whisk  

 Progressive Chasse 
Tangó: 

 Open Reverse Turn with Closed Finish Lady Outside 

 Open Reverse Turn with Open Finish Lady Outside 

 Outside Swivel 

 Outside Swivel to L 
Quickstep: 

 Natural Spin Turn 

 Running Finish 
Slow fox: 

 Feather Step 

 Three Step 
+ Bécsi keringő formáció 
Cha-cha-cha:  

Hockey Stick finish A, B  

 Three Cha-cha-cha Forward, Backward, Side                                                   

 Split Cuban Break in Open CPP  

 Split Cuban Break from Open CPP and PP 

 Three Cha-cha's from PP                                                   
Rumba:  

 Hockey Stick finish A, B  

 Closed Hip Twist                                            

 Open Hip Twist                                            
Jive:  

 American Spin  

 Stop and Go  

 Change of Place duble Spin 
Samba:  

 Criss Cross Volta 

 Promenad Run 

 Corta Jaca 

 Volta Spot Turn R, L for Lady 

 Travelling Voltas to R, L 
+ Samba formáció 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, , 

Slow fox, Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba és Jive  alaplépéseinek ismerete. A tanuló 
egyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Bécsi keringő formáció; + Szamba formáció 
előadásakor legyen képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  
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5 . évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra) összesen 72 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox,, Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. 
A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Quickstep formáció előadásakor legyen 
képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem megtartására. 

  

 
TANANYAG 

 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő: 

 Hesitation Change 

 Closed Impetus  

 Open Impetus                          
Tangó: 

 Four Step 

 Five Step 

 Basic Reverse Turn 

 Back Rock on Right Foot and Left Foot 
Quickstep: 

 Chasse Reverse Turn 

 Double Locks 

 Natural Turn 

 Natural Turn with Hesitation  
Slow fox:  

 Natural Turn  

 Reverse Turn 

 Closed Impetus  
      Bécsi keringő:  

 Reverse Turn 

 Forward Changes 
+ Quickstep formáció 

Cha-cha-cha:  

 Cuban Breaks in Shadow Position  on Same Foot 

 Split Cuban Breaks in Shadow Position  on Same Foot 
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 Aida 

 Spiral 

 Alamana Open Position finish A           
Rumba:  

 Rope Spinning 

 Fallaway  (Aida) 

 Cuban Rocks  ( Forward, Backward, Side) 

 Cucarachas                                           
Samba:   

 Maypole 

 Side Samba Walk,  

 Promenad Samba Walks 

 Contra Botafogos 

 Continuous Volta Spot turn to R and L 

 Metods of Changing Feet 
Paso doble:  

 Baic Movement  

 Appel,  

 Sur Place,  

 Deplacement  

 Promenade Link 

 Separation 
Jive:  

 The Whip 

 Fallaway ThrowawayFlick  

 Ball Change                         
  

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox,, Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. 
A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Quickstep formáció előadásakor legyen 
képes a lépésanyag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem megtartására.  

 
6. évfolyam 

évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  
 

Az alapfok végére a táncosnak ismerni kell az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi 
keringő, slow fox) és az öt latin-amerikai (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive) táncból a 
nemzetközileg elfogadott angol táncstílus alaplépéseit, alapfogalmait. 

 

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjainak megismerése, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének 
felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, fizikai 
állóképességét.  
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Követelmény 

Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 
Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló 
legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor legyen képes 
a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem 
megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek. 

 
TANANYAG 

 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 

  
Angol keringő:  

 Double Reverse Spin,  

 The Back Whisk 

 Backward Lock 
Tangó: 

 Progressive Side Step,  

 Progressive Side Step  

 Reverse Turn,  

 Back Open Promenade 

 Natural Promenade Turn 

 Natural Twist Turn 
Quickstep:  

 Natural Pivot Turn,  

 Tipple Chasse to Right,  

 Double Reverse Spin 

 Natural Turn + Backward Lock 
Slow fox:  

 Change of direction,  

 Reverse Wave,  

 Closed  

 Basic Weave 

 Open Impetus 

 Open Telemark    

 Closed Telemark                   
Bécsi keringő: Alapfok 5-ben tanult sorozat 

Cha-cha-cha:  

 Natural Top,  

 Natural Opening Out  to R 

 Closed Hip Twist,  
Rumba:  

 Progressive Walks Forward and Backward 

 Naturan Top,  

 Natural Opening Out  to R 

 Side Step 
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Samba:   

 Progressive Basic Movement,  

 Outside Basic Movement,  

 Travelling Botafogos,  

 Reverse Turn,  

 Promenade Botafogos 
Paso doble:  

 Chasses of Right and Left  

 Separation,with Fallaway Ending   

 Huit   

 Sixteen 

 Attack 
Jive:  

 Promenade Walks (Slow and Quick ritmusban) 

 Curly Whip 
+ Latin mix formáció 

 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló 
legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor legyen képes 
a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem 
megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek, 

 
 

TOVÁBBKÉPZŐ 
 

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

 
A továbbképzőben (7-10. évfolyam) a táncosok a standard és latin-amerikai táncokból 

készített koreográfiákkal ismerkednek meg, miközben tovább bővítik ismereteiket. A koreográfiákat 
egyénileg, a növendékek felkészültségét figyelembe véve ajánlott elkészíteni. 
 

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjain túl a tánc összetettebb motívumainak és variációinak megismerése, a 
tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, dinamikai 
különbségek iránti érzékét, fizikai állóképességét.  

Ösztönözze a tanulót táncelőadások látogatására, táncos műsorok, filmek megtekintésére, a 
viselkedés kultúra alapszabályainak alkalmazására a mindennapi életben. 
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox, Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete.  
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A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és 

csoportos előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor 
legyen képes a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek. 

  

 
TANANYAG 

ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő:  

 Open Telemark,  

 Closed Telemark 

 Outside Spin,  

 Drag Hesitation 

 The Turning Lock, 
Tangó:  

 Fallaway Promenade,  

 Brush Tap,  

 Promenade Link 
Quickstep:  

 Progressive Chasse to Right,  

 Quick Open Reverse,   

 Four Quick Run,  

 V 6 
Slow fox:   

 Weave from PP,  

 Natural Weave,  

 Natural Telemark,  

 Top Spin 

 Hover Feather,  

 Hover Telemark,  

 Open Telemark with a teather Ending  
Bécsi keringő: 

 Natural Turn  

 Backward Changes  
Cha-cha-cha:  

 Shoulder to Shoulder 

 Reverse Top  

 Opening Out from  Reverse, Top,  
Rumba:  

 Reverse Top 

 Opening Out from  Reverse, Top 

 Spiral 

 Forward Walks in Shadow Position  
Samba:  

 Circular Volta  to L, and R 

 Rondabout 
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 Closed Volta 

 Natural Roll 
Paso doble:  

 Promenade 

 Promenad to Counter Promenad 

 Grand Circle Open Telemark,  

 Fallaway Whisk,   

 La Passe,  
Jive:  

 Throwaway  Whip  

 Windmill,  

 Spanish Arms 

 Rolling off the Arm 
+ Latin mix formáció 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox, Bécsi keringő; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba, Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. 
A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor legyen képes 
a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem 
megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek, 

 
8. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra) összesen 72 óra  
 

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjain túl a tánc összetettebb motívumainak és variációinak megismerése, a 
tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, dinamikai 
különbségek iránti érzékét, fizikai állóképességét.  

Ösztönözze a tanulót táncelőadások látogatására, táncos műsorok, filmek megtekintésére, a 
viselkedés kultúra alapszabályainak alkalmazására a mindennapi életben. 

  

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox, Bécsi keringő,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. 
A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Standard mix formáció előadásakor legyen 
képes a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek. 
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TANANYAG 

 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő:  

 Cross Hesitation,  

 Closed Wing,  

 Reverse Pivot 

 Open Telemark + Cross Hesitation 

 Open Telemark + Wing 

 Open Impetus + Cross Hesitation 

 Open Telemark + Wing 
Tangó:   

 Reverse Outside Swivel 

 Back Corte 
Quickstep:  

 Cross Swivel 

 Fish Tail 

 Running Right Turn 

 Reverse Pivot 
Slow fox:  

 Natural Twist Turn,  

 Natural Hover Telemark 

 Change of Direction, 

 Natural Zig-Zag from PP  
Bécsi keringő: 

 Reverse Turn  

 Backward Changes 
+ Standard mix formáció 
Cha-cha-cha:  

 Rope Spinning, 

 Closed Hip Twist / Advanced 

 Close Hip Twist Spiral 

 Open Hip Twist Spiral 
Rumba:  

 Alternative Basic, Movement,   

 Curl 

 Continuous Hip Twist 

 Continuous Circular Hip Twist 
Samba:   

 Open Rocks,  

 Back rocks,  

 Plait 

 Close Rocks 

 Botoafogos in Shadow Position on Same Foot 
Paso doble:  

 Fallaway Reverse,  

 Syncopated Separation,   
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 Banderillas,  

 Twist Turn 

 Coup de Pique from L to R 

 Coup de Pique from R to L 

 Press Line 
Jive:  

 Simple Spin  

 Toe Heel Swivels Slow    

 Toe Heel Swivels Quick 

 Chiken Walks 

 Overturned Fallaway Throwaway    
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox, Bécsi keringő,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. 
A tanuló legyen képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos 
előadására, a zene és a tánc összhangjának betartására, + Standard mix formáció előadásakor legyen 
képes a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek, 
 

 

9. évfolyam 
évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  

  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjain túl a tánc összetettebb motívumainak és variációinak megismerése, a 
tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, dinamikai 
különbségek iránti érzékét, fizikai állóképességét.  

Ösztönözze a tanulót táncelőadások látogatására, táncos műsorok, filmek megtekintésére, a 
viselkedés kultúra alapszabályainak alkalmazására a mindennapi életben. 
 
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen 
képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a 
zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor legyen képes a különböző 
táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem megtartására.  
Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól megkülönböztethetőek 
legyenek, 
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TANANYAG 
 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 
Angol keringő:  

 Basic Weave, 

 Left Whisk,  

 Contra Check,  

 Closed Wing,  

 Turning Lock to L 
Tangó:   

 The Chasse,  

 Four Step Change,  

 Fallaway Four Step,  

 The Oversway  
Quickstep:  

 Six Qick Run,  

 Hover Corte,  

 Rumba Cross,  

 Tipsy to Right 

 Tipsy to Left 
Slow fox:  

 Open Telemark, Natural Turn, Outside Swivel and Feather Ending 

 Back Feather, 
Bécsi keringő: Továbbképző 2-ben tanult sorozat 
Cha-cha-cha:  

 Cross Basic,  

 Opening Out from Reverse whit Spiral 

 Curl 

 Guapacha Timing ( Cross Basic-ben) 
Rumba:  

 Sliding Doors,   

 Fencing with Spot Turn Ending 

 Fencing with Spin Ending 
Samba:   

 Foot Change,  

 Rolling off the Arm 

 Travelling Volta in Shadow poz. on Same Foot 

 Druzados Walks 

 Druzados  Lock 
Paso doble:  

 Coup de Pique on Left Foot Variation  

 Fregolina Incorporating Farol 

 Farol 

 Chasse Cape 

 Spanish Line 
Jive:  

 Overturned Change of Place L to R 
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 Double Cross Whip 

 Reverse Whip 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 

Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen 
képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a 
zene és a tánc összhangjának betartására, + Latin mix formáció előadásakor legyen képes a különböző 
táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a térfegyelem megtartására.  
Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól megkülönböztethetőek 
legyenek, 
 

10. évfolyam 
évi 36 hét (heti 3 óra) összesen 108 óra  

 
A továbbképző elvégzése után a táncos megismeri az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi 

keringő, slow fox,, quickstep) és az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, 
jive) összetettebb motívumait és az alaplépések variációit is.  

  

Az évfolyam célja: 
 A társastáncok alapjain túl a tánc összetettebb motívumainak és variációinak megismerése, a 
tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, technikai tudását, dinamikai 
különbségek iránti érzékét, fizikai állóképességét.  

Ösztönözze a tanulót táncelőadások látogatására, táncos műsorok, filmek megtekintésére, a 
viselkedés kultúra alapszabályainak alkalmazására a mindennapi életben. 
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quicstep, 

Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen 
képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a 
zene és a tánc összhangjának betartására, + Standard mix formáció; Paso doble formáció előadásakor 
legyen képes a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek, 
 

TANANYAG 
 
ALAPLÉPÉSEK ÉS TÁNCOK 
 

Angol keringő:  

 Fallaway Reverse and Slip Pivet,  

 Hover Corte 

 Reverse Corte 
Tangó:  

 Fallaway Reverse and Slip Pivot 

 Open Reverse Turn Open finish, Lady Inline 
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 Open Reverse Turn Closed finish, Lady Inline 
Quickstep:  

 Double Reverse Spin 

 Top Spin,  

 Side Lock from PP,   

 Closed Telemark,  

 Closed Impetus,  
Slow fox,  

 Hover Cross 

 Curved Feather to Back Feather 

 Fallaway Reverse + Slip Pivot 
     Bécsi keringő: Továbbképző 2-ben tanult sorozat 
+ Standar mix formáció 

Samba:  

 Argentine Crosses 

 Three Step Turn 

 Reverse Barell Roll ( Shadow pozícióban és szemben állásban) 
Cha-cha-cha:  

 Sweetheart,  

 Follow My Leader 

 Cuban Break in Open Position 
Rumba:  

 Three Threes,  

 Close Hip Twist /Advenced 

 Three Alemanas,  
Paso Doble:  

 Travelling Spins from Promenade Position,  

 Travelling Spins from Counter Promenade Position 

 Separation with  Lady's Caping Walks 

 Twist 

 Flamenco taps 

 Coup de Pique Complet  

 Sincopated Coup de Pique  
Jive:  

 Flicks into Break 

 Left Schoulder Shove (Hip) Bumb) 
+ Paso doble formáció 

 
Minimumkövetelmény 

Az adott évfolyam tananyagában meghatározott táncok: Angol keringő, Tango, Quickstep, 
Slow fox,; - Cha-cha-cha, Szamba, Rumba Paso doble és Jive alaplépéseinek ismerete. A tanuló legyen 
képes azok pontos, stílusos kivitelezésére, az egyes táncsorozatok páros és csoportos előadására, a 
zene és a tánc összhangjának betartására, + Standard mix formáció; Paso doble formáció előadásakor 
legyen képes a különböző táncok technikailag pontos, stílusos eltáncolására, csoportos bemutatásra, a 
térfegyelem megtartására.  Törekedjen a táncok karakterének visszaadására, hogy azok egymástól jól 
megkülönböztethetőek legyenek, 
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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  

 az adott évfolyam társastánc tananyagának ismerete,         

 párral való táncolás technikájának biztonságos elsajátítása, 

 stílusnak megfelelő előadásmód, 

 a táncban alkalmazott térformák helyes, pontos bemutatása, 

 alkalmazkodás a csoportos munkában 
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KKLLAASSSSZZIIKKUUSS  BBAALLEETTTT        
  

ALAPFOK 2.  évfolyam 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A klasszikus balett alapjainak megismerése, a speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 
tudatos mozgás nyelvének, tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, 
érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, mozgás emlékezetét, előadó készségét, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult mozgásformák, balett gyakorlatok önálló, 
tudatos, plasztikus végrehajtása, tudatos izommunka, izomérzékelés. 
 
 

Tananyag 
 
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, majd 180 fokra nyitott lábbal, rúddal  szemben 
állva,  

 Hátrahajlás rúddal szemben, 

 Relevé és plié relevé párhuzamos és 90 fokra nyitott állásban,  

 Plié soutenu rúddal szemben és rúdnak háttal, 

 Degagé rúddal szemben II. pozícióban, 

 Térdhajlítás és féltalpra emelkedés párhuzamos lábbal (demi plié - féltalp -  térdnyújtás - talpra 
ereszkedés), 

 Hátizom gyakorlat (asztalállás) 
 
Gyakorlatok középen 

 Hátegyenesítés előző és törökülésben, 

 Hátegyenesítés álló helyzetben (asztalka) 

 Törzsfordítás és törzshajlítás oldalra 

 Lábfeszítő és lazító gyakorlatok (pipa-ceruza-spicc) 

 Háton fekvésben lábemelés 

 Térdelésből térd mellé ülés jobbra és balra 

 Háton fekvésben mellkas emelés 

 Háton fekvésben csípő emelés 

 Hason fekvésben mellkas emelés 

 Hason fekvésben hátra lábemelés 

 Lábdobás nyújtott ülésbol indítva 

 Lábdobás hastámaszból indítva 

 Nyújtógyakorlat (hernyómozgás, nyújtott térdekkel) 

 Nyújtógyakorlat (béka) 

 Nyújtógyakorlat (ülésben) 
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 Térbeosztás (1.2.3.4.5.6.7.8-as irányok) 

 Karvezetések (gimnasztika karhelyzetei) 

 Klasszikus balett karpozíciók (I. II. III.) 

 Port de bras-k 1/2, I.II. 

 Relevék mint a rúdnál 
 
Járások 

 Járás különböző zene értékekre (1(6, 1/4, 1/2, stb.) 

 Járás féltalpon 

 Járás tapssal 
 
Futások 

 Futás hátul felkapott lábbal 

 Futás elől felkapott lábbal 

 Futás előre nyújtott lábbal 
 
Szökdelések (ugrások) 

 Szökdelés két lábon zárt lábtartással egyenletes és ritmizált tempóban 

 Szökdelés páros lábbal haladva 

 Szökdelés váltott lábbal haladva (indián szökdelés) 

 Szökdelés párhuzamos lábbal 1/4 és 1/2 fordulattal 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult mozgásformák, balett gyakorlatok önálló, 
tudatos, plasztikus végrehajtása, tudatos izommunka, izomérzékelés. 
 

 

3.  évfolyam 
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A klasszikus balett alapjainak megismerése, a speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 
tudatos mozgás nyelvének, tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, 
érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, mozgás emlékezetét, előadó készségét, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a mozdulatok 
összhangjának betartása. 

  

TTAANNAANNYYAAGG  
 
Egyszerű balett elemek a rúdnál és középen (Port de bras-k) 
 

 Rúdgyakorlatok 

 Pozícióváltás rúddal szemben és rúd mellett 
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 Demi plié I. II. V. pozícióban rúd mellett 

 Battement tendu I. és V. pozícióban rúddal szemben és háttal 

 Battement tendu I. pozícióban rúd mellett előre, oldalra és hátra 

 Battemenete tendu passé par terre 

 Battement tendu jeté rúddal szemben és rúdnak háttal állva, hátra, oldalt, előre, oldalt 

 Demi rond en dehors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Plié soutenu rúd mellett 

 Relevé lent 45 fokra 

 Relevék I. II. pozícióban plié-vel és plié nélkül 
 
 Középgyakorlatok 

 Pozícióváltás 

 Demi plié I. II. pozícióban 

 Battemenet tendu I. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu passé par terre en face 

 Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon 

 Port de bras I. II.  
 
 Allegro 

 Temps levé sauté                            

 Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva 

 Galopplépés 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a mozdulatok 
összhangjának betartása. 
 

 

4.  évfolyam    
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A klasszikus balett alapjainak megismerése, a speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 
tudatos mozgás nyelvének, tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, 
érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, mozgás emlékezetét, előadó készségét, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a mozdulatok 
összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés. 
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Tananyag 
 
Klasszikus balett pozíciók használata rúdnál és középen. Pózok fogalma. 
 
Rúdgyakorlatok 

 Pozíció megtanítása                           

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié I. II. V. pozícióban 

 Battement tendu V. pozícióban előre, oldalra, hátra 

 Sar le cou-de-pied helyzetek alacsony, rendkívüli, passé-ban 

 Relevé lent 45 fok fölé 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Grand battement jeté rúddal szemben hátra és oldalra, rúdnak háttal előre 

 Relevék V. pozícióban nyújtva és plié-vel 

 Hajlás oldalra rúddal szemben állva 
 
Középgyakorlatok 

 Grand plié I. II. pozícióban 

 Battemenet tendu V. pozícióban 

 Demi rond lábbujjheggyel a földet érintve en de hors és en dedans 

 Rond de jambe par terre en de hors és en de dans 

 Plié soutenu V. pozícióból 

 Pózok, croisé és éffacée irányok V. pozícióban nagy kartartással 

 Port de bras 

 Relevék I. II. pozícióban nyújtva és plié-vel 
 
Allegró         

 Temp levé sauté V. pozícióban 

 Petit échappé formák 

 Petit changement de pied 

 Chassé előre és oldalra V. pozícióban 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a mozdulatok 
összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés. 

 
5.  évfolyam    

évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  
  

Az évfolyam célja: 
 A klasszikus balett alapjainak megismerése, a speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 
tudatos mozgás nyelvének, tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, 
érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
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Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, mozgás emlékezetét, előadó készségét, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, technikai biztonság, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a 
mozdulatok összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés. 
 
 

TANANYAG 
 
Battement-ok plié-vel és nyújtva. Balance gyakorlatok. Fordulatok, forgások. 
 
Rúdgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban     

 Battement tendu demi plié-vel 

 Battement tendu jeté demi plié-vel 

 Battement tendu jeté passé par terre 

 Preparáció a rond de jambe par terre-hez 

 Fondu 45 fokon rúddal szemben állva hátra és oldalra, rúdnak háttal állva előre 

 Frappé 35 fokon előre, oldalra, hátra 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra nyitni 

 Relevé lent 90 fokon 

 Petit battement sur le cou-de-pied 

 Grand battemenet előre, oldalra, hátra 

 Félfordulat V. pozícióból, V. pozícióban rúd felé és rúdtól elfordulva 

 Balance talpon, egy lábon állva és féltalpon, két lábon állva pozíciókban 

 Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en de hors és en dedans 
 
Középgyakorlatok 

 Demi plié IV. pozícióban 

 Grand plié V. pozícióban 

 Battemenet tendu demi plié-vel 

 Battement tendu marché 

 Battement tendu jeté 

 Relevé lent 45 fok 

 Frappé lábujjheggyel a földet érintve 

 Pózok lábujjheggyel a földet érintve nagy kartartással croisé, éffacé előre és hátra, I.  II. 
III. arabesque 

 Tem lié par terre tagoltan előre és hátra 

 Port de bras 

 Preparáció a tour sur le cou-de-pied-hez IV. V. pozícióból V. pozícióba zárva en  dehors és en 
dedans 
 
Allegró         

 Assemblé oldalra (előre és hátra haladva) 

 Glissade oldalra, váltva és nem váltva 

 Changement 1/4 és 1/2 fordulattal 

 Petit jeté oldalra a rúdnál 
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Fordulatok, forgások 

 Fordulat a rúdnál V. pozícióban           

 Fordulat középen V. pozícióban tour sur place 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, technikai biztonság, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a 
mozdulatok összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés. 

  

  

6.  évfolyam    
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 
Az évfolyam célja: 
 A klasszikus balett alapjainak megismerése, a speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, 
tudatos mozgás nyelvének, tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, 
érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, mozgás emlékezetét, előadó készségét, fizikai 
állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, technikai biztonság, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a 
mozdulatok összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés.  
Néhány gyakorlat féltalpon. Demi és grand rond-ok 45 fokon. Ugrások fordulva. Forgások par terre 
és diagonálban. 
 

Tananyag 
 
Rúdgyakorlatok 

 Battement double-tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Rond de jambe par terre demi plié-vel, en dehors és en dedans 

 Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans 

 Double fondu 45 fokon 

 Soutenu 45 fokon 

 Demi és grand rond 45 fokon talpon en dehors, en dedans 

 Frappé féltalpon 

 Double frappé talpon 

 Rond de jambe en l’air rúddal szemben, nyújtva és plié-vel 

 Petit battement féltalpon 

 Developpé 

 Attitude helyzetek 

 Relevék egy lábon 

 Balance féltalpon rendkívüli sur le cou-de-pied-ben 

 Grand battement jeté passé par terre 
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Középgyakorlatok 

 Grand plié IV. pozícióban 

 Battemenet tendu degagé-val előre, oldalra, hátra 

 Battement tendu pózokban, nagy kartartással 

 Battement tendu jeté marché 

 Fondu 45 fokon en face 

 Soutenu 45 fokon en face 

 Frappé 35 fokon en face 

 Double frappé 35 fokon en face 

 Petit battement talpon 

 Flick-flack előre, oldalra, hátra 

 Relevé lent 90 fokon a tanult pózokban 

 Pas balancée en face 

 VI. part de bras 
 
Allegró         

 Petit jeté oldalra                        

 Echappé 1/4 és 1/2 fordulattal         

 Sissonne simple elől és hátul felhúzott sur le cou-de-pied-vel, rúdnál és középen 

 Sissonne fermé oldalra 

 Glissade előre és hátra 

 Assemblé előre és hátra 

 Changement egy fordulattal 
 
Nagyobb és nehezebb ugrásokat, ha azt a főtárgy megkívánja, az évfolyam fizikai állapotának és balett 
tudásának figyelembevételével taníthatunk. 
 
Fordulatok, forgások 

 Egy tour sur le cou-de-pied IV. és V. pozícióban 

 Tour posé en dehors, en dedans 

 Tour pas de bourrée diagonálban 

 Tour chainé diagonálban 

 Tour piqué diagonálban 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának pontos ismerete, a tanult balett gyakorlatok önálló, harmonikus, 
koordinált bemutatása, technikai biztonság, a tanult anyag szakkifejezéseinek ismerete, a zene és a 
mozdulatok összhangjának betartása, a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködés. 
 

A számonkérés formája 
A tanulók az Alapfok 2-6. évfolyamába 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  
 az adott évfolyam  tananyagának ismerete,         

 a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 

 a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága, megfelelő kivitelezése 
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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 
 

Továbbképző 1. évfolyam  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

  
A Történelmi társastánc tanítását a 19. századi társasági táncok alaplépéseivel, azok stílusának és 
magatartásformáinak megismertetésével kezdjük.  
 

Az évfolyam célja: 
 A történelmi társastáncok alapjainak megismerése, 19. századi társasági táncok 
tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a 
táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  
 

Követelmény 
 Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, korhű, stílusos bemutatása. 
 

Alaplépések és táncok 
 19. századi bók 

 Pas marché 

 Pas glissé 

 Pas élevé 

 Chassé 

 Pas degagé 

 Pas galopp 

 Pas polka előre-hátra-oldalra 

 Forgó polka szólóban 

 Forgó polka párosan 

 Kreuzpolka 

 Keringő lépés előre-hátra 

 Keringő lépés előre és hátra haladva 

 Forgó keringő szólóban 

 Páros-forgó keringő 

 Valse-Mignon 

 Pas balancé 

 Pas marché etűd 
 

Minimumkövetelmény 
 Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, korhű, stílusos bemutatása. 
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Továbbképző 2. évfolyam  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 

Az évfolyam célja: 
 A történelmi társastáncok alapjainak megismerése, 19. századi társasági táncok 
tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a 
táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  
 

Követelmény 
 Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, korhű, stílusos bemutatása. 
 

TANANYAG 
 
Az előző év lépésanyagát már etűdök és egyszerűbb koreográfiák betanulásán keresztül gyakorolják a 
tanulók.                                        
 
Alaplépések és táncok 

 Pas chassé A formák 

 Pas chassé B formák 

 Polonaise előre - hátra haladva 

 Polka etűd 

 Keringő koreográfia 
 

Minimumkövetelmény 
 Az adott évfolyam lépésanyagának és egyszerűbb koreográfiáinak pontos ismerete, korhű, stílusos 
bemutatása. 
 

Továbbképző 3. évfolyam  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

  

Az évfolyam célja: 
 A történelmi társastáncok alapjainak megismerése, a barokk szertartásos, kifinomult 
tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének formálása, érdeklődésének felkeltése a 
táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, táncainak stílusos (könnyed, kifinomult) és 
korhű, előadása. 
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Tananyag 
 
A 19. század könnyedsége mellett a barokk szertartásosabb, kifinomultabb, kötöttebb stílusával 
ismertetjük meg a tanulókat a menüett lépésein keresztül. A rokokó Gavotte lépései már klasszikus 
kifinomultságot is igényelnek.  
Alaplépések és táncok 

 Századi Menüett bók 

 Pas menü 

 Menüett tánc 

 Gavotte bók 

 Pas gavotte 

 Pas de zefír 

 Pas pompadur 

 Galambocska 

 Kiskontra tánc 

 Polonaise etűd 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, táncainak stílusos (könnyed, kifinomult) és 
korhű, előadása. 
 

 

Továbbképző 4. évfolyam  
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

  

 
Az évfolyam célja: 
 A történelmi társastáncok alapjainak megismerése mellett a magyar úri táncstílus néptánc 
alapokon nyugvó, szertartásos, kifinomult tánctechnikájának elsajátítása, a tanulók személyiségének 
formálása, érdeklődésének felkeltése a táncművészet iránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
 Fejlessze a növendék tánc iránti szeretetét, hallását, ritmusérzékét, koncentráló képességét, 
koordinációs készségét, tér és forma érzékét, előadó készségét, fizikai állóképességét.  
 

Követelmény 
Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, táncainak stílusos (könnyed, kifinomult) és 
korhű, előadása. 
 

TANANYAG 
 
Az utolsó év anyagába kerül egy magyar úri, báli tánc a Körmagyar, mert stílusa eltér a gyerekek által 
ismert néptánctól, ezért nehezebb elsajátítaniuk.  
 
Alaplépések és táncok 

 Tarantella            

 Gavotte tánc 

 Francia négyes 

 Körmagyar lépései és tánc 
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Andalgó  Lejtő   Fonás 
Tétovázó  Vágó   Keresztező 
Csalogató  Toborzó  Bölcső 
Csárdás              Lengető  Magányforgó 
Rida   Emelkedő  Kisharang 
Cifra   Verbunkos  Bokázók 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam lépésanyagának pontos ismerete, táncainak stílusos (könnyed, kifinomult) és 
korhű, előadása. 
 

A számonkérés formája 
A tanulók a Továbbképző 7-10. évfolyamában 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 
 az adott évfolyam  tananyagának ismerete,    

 az elsajátított táncok korhű, stílusos bemutatása 

  

VISELKEDÉSKULTÚRA 
      

Alapfok 5. évfolyam      
évi 36 hét (heti 1 óra) összesen 36 óra  

 
A növendék ebben a korban (14 év) igényli a legjobban a segítséget a mindennapok gyakorlatához.  
A különböző témaköröket a tanár által irányított beszélgetés formájában ajánlott feldolgozni.  
 

Az évfolyam célja: 
megismertetni a tanulót a különböző viselkedési formákkal, illemszabályokkal, hogy azokat tudatosan, 
és helyesen alkalmazza a mindennapi életben és a társas érintkezés különböző szituációiban, itthon és 
külföldön egyaránt. 
 

Az évfolyam feladata: 
a tanulók személyiségének ízlésének formálása, érdeklődésének felkeltése a kultúrált, illemtudó 
viselkedés iránt. 
 

Követelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, különböző viselkedési formák, illemszabályok tudatos 
alkalmazása a mindennapi életben és a társas érintkezésben egyaránt. 

 
Tananyag 

 
Témakörök 

 Viselkedés általános szabályai              

 Köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 

 Bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 

 A bocsánatkérés formái, a pontosság 

 Viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 

 Társalgás 
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 Öltözködés, divat 

 Testápolás, kozmetika, ékszerek 

 Kirándulás 

 Megjelenés, viselkedés étteremben 

 Megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 

 Étkezés, helyes tartás ülés közben 

 Mit, mivel, hogyan eszünk? 

 Vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 

 A rágógumi 

 Utazás 

 Telefonálás, levelezés 

 Ajándékozás 

 Nemzeti sajátosságok 
 

Minimumkövetelmény 
Az adott évfolyam tananyagának ismerete, különböző viselkedési formák, illemszabályok tudatos 
alkalmazása. 
 

A számonkérés formája 
A tanulók az Alapfok 5. évfolyamában félévkor az órai munka alapján, év végén vizsgateszt kitöltése 
során adnak számot tudásukról. A teszt anyagát a szaktanár állítja össze, s az elért eredmény szerint 
osztályoz 1-5-ig terjedő érdemjeggyel.   

  

Az értékelés szempontjai  
 a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályainak ismerete 

 tájékozottság a köznapi élet illemtanában 

  

  
TÁNCTÖRTÉNET 

 
Továbbképző 7-8. évfolyam 

 
A tantárgy megegyezik a Modern-kortárstánc tanszaknálnál leírt 

tananyaggal 
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A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

1. A VIZSGA RÉSZEI 
A vizsga gyakorlati és írásbeli vizsgarészekből áll.  
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartalma: 
- TÁRSASTÁNC 6 perc 
 
Írásbeli vizsga tárgya: 
- VISELKEDÉSKULTÚRA 
 

2. A VIZSGA TARTALMA 
 
A gyakorlati vizsga tartalma:  
A táncosnak ismernie kell az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox) és az öt latin-
amerikai (szamba, cha-cha, rumba paso doble, jive) táncból a nemzetközileg elfogadott angol 
táncstílus alaplépéseit, alapfogalmait. Ezekből a vizsgázó választ egyet, egyet pedig a tanár, amely két 
tánc, előadásra kerül.  
 
Az írásbeli vizsga tartalma: 
Teszt kitöltése: viselkedés általános szabályai. 
 

3. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 
 
A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 
- adott évfolyamok tananyagának ismerete, 
- bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága 
- harmonikus és koordinált bemutatás, 
- zene és tánc összhangjára való törekvés 
- a klasszikus balett stílusának megfelelő előadásmód 
- táncos tartás, színpadi viselkedés 
 
 
A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele:  
A gyakorlati vizsga alól felmentést kap az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a 
versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  
 
 
Írásbeli vizsga értékelése: 
Adott válaszok helyessége alapján. 
 
 

AALLAAPPFFOOKKÚÚ  VVIIZZSSGGAA  

  
 

I. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA:  
 
A tanult anyagot párban 3-3 percben bemutatják.  
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1. Angol keringő 

2. Tangó 

3. Quick step 

4. Slow fox 

5. Samba 

6. Cha-cha-cha 

7. Rumba 

8. Paso doble 

9. Jive 
 

II. ÍRÁSBELI VIZSGA:  
  
A teszt főbb kérdései az alábbi témakörökből kerülnek ki:  
- viselkedés általános szabályai 
- köszönés, megszólítás, tegezés, magázás 
- bemutatkozás, bemutatás, kézfogás, kézcsók 
- bocsánatkérés formái, a pontosság, 
- viselkedés táncos alkalmakkor (felkérés, lekérés, leköszönés) 
- társalgás 
- öltözködés, divat 
- testápolás, kozmetika, ékszerek 
- kirándulás 
- megjelenés, viselkedés étteremben 
- megjelenés, viselkedés színházban, moziban, hangversenyen 
- étkezés, helyes tartás ülés közben 
- mit mivel, hogyan eszünk? 
- vendégségben, vendéglátás, ünnepi alkalmak 
- a rágógumi 
- utazás 
- telefonálás, levelezés 
- ajándékozás 
- nemzeti sajátosságok 
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MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 
 

I.SZÓBELI VIZSGA: TÁNCTÖRTÉNET 
 
Vizsgakérdések:  
- köznapi és művészi mozgás, 
- tánc és társművészetek, 
- a tánctörténet főbb korszakai: a tánc társadalmi szerepének változásai, 
- tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 
- a tánc és a szórakozás (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 
- színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 
- romantikus balettek, 
- klasszikus balettek, 
- jelentős hazai együttesek profiljának, pályájának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 
jellemzői, 
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
 
 

II. GYAKORLATI VIZSGA   
 
A továbbképző elvégzése után a táncos megismeri az öt standard (angol keringő, tangó, bécsi keringő, 
slow fox, quick step) és az öt latin-amerikai tánc (samba, cha-cha-cha, ruma, paso doble, jive) 
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. Ezekből egyet a vizsgázó, kettőt a vizsgáztató 
jelöl ki, amely táncok 3-3 percben kerülnek bemutatásra.  
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VI.  A TANSZAK TÁRGYI FELTÉTELEI 
 

 parkettás táncterem 

 mozgatható vagy rögzített balett rúd 

 mozgatható vagy rögzített tükör 

 pianínó 

 öltöző, zuhany 

 erősítő 

 magnetofon 

 CD lejátszó 

 videó lejátszó 

 audio kazetták, CD lemezek, videó kazetták, kották 

 paraffin 

 minimum 8 rend leány- és 8 rend fiúruha a társastánc formációkhoz 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG  
 

   
I. 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 emlékezet 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 képességeitől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 
műveltségüket és a különféle a 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. 
 
 

 

II. 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 
kifejező eszközök alkalmazására. 
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III. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 
A képzés ideje: 12év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 
Iskolánk az alapfokú képzésre jogosult, felkészít a továbbképző évfolyamokra. 

 
 
A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A műhelyelőkészítő 
foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 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 képző- és iparművészetoktatás kötelezően előírt 
tantárgyai és azok óraszámai figyelembe vétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, 
táncművészeti, szín-és bábművészeti ág) képzésébe is belekapcsolódhat, illetve azok központilag 
meghatározott kötelező tanítási óráin részt vehet. 

 

Óraterv 
 

Kötelező tantárgyak és azok óraszámai 
 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Vizuális alapismeretek  4           

Rajz-festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhelyelőkészítő   2 2         

Műhelygyakorlat     2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
A képzés csoportos jellegű, heti óraszám 2x90 illetve 4x45 perc. 
A műhelyelőkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg.az 
alapfok első két évfolyamán az intézmény személyi- tárgyi felszereltségétől függően többféle 
műhelygyakorlat megismerésére kerül sor, melynek célja a tanuló műhelyválasztásának elősegítése. 
A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható. 
Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 
 

A tanszak tárgyai 
            
 Vizuális alapismeretek: az előképző évfolyamok komplex művészeti tantárgya 
 
Főtárgy: 

Rajz-festés-mintázás 
 
Kötelező tantárgyak: 
 Műhelyelőkészítő 
 Műhelygyakorlat 
 
Kötelező műhelyelőkészítő, műhelygyakorlat választott tanszaka: 
 Iparművészet: kézműves tanszak  
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A vizuális alapismeretek és a rajz-festés-mintázás tantárgyak 
követelménye és tantervi programja 

 
1. A program célja 

 
Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamán résztvevő tanulók számára a 

program a következő cél és feladatrendszert határozza meg: 
 a látás és látványértelmező képesség fejlesztése, 

 a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

 a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

 a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: 
 az elemzés, 
 az elvont gondolkodás, 
 a képi gondolkodás, 

a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés) képességeinek fejlesztése, 

 jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

 jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

 a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása, 

 az egyes festői és szobrászi technikák valamint a médiaművészet (intermé-dia) megismerése, 
alkalmazása, 

 a művészettörténet nagy korszakainak, s az azok ismerete alapján levonható tapasztalásoknak, 
összevetéseknek tárgyilagos, elemző ismerete 

 a vizuális kifejező képesség fejlesztése 

 a személyiségfejlődés segítése. 
 

2. Követelmények az alapfok végén 
 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

 a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

 a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

 a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

 a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 
 

A tanuló az alapfok végén legyen képes: 

 a látványt értelmezni, 

 a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

 a síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

 a művészettörténet nagy korszakait ismertetni és elemezni. 
 

Követelmények a továbbképző végén 
 

A tanuló a továbbképző végén ismerje: 

 a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

 azok jel-, és jelentésrendszerét, 

 a sík és térábrázolás szabályrendszerét, 

 az ábrázoló geometria alapelemeit, 

 a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 
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 a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, 

 a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó szerepét, 

 az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit, 

 a művészettörténet nagy korszakait.  

 
A tanuló a továbbképző végén legyen képes:  

 a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, 

 a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

 sík-, és térbeli művek létrehozására, 

 konkrét és elvont képi  és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

 a látvány illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári 
segítséggel), 

 a nagy művészettörténeti korok eredményeit, tanulságait felhasználni saját alkotómunkája során. 
 

3. TANANYAG 

 
ELŐKÉPZŐ 

  
1-2. ÉVFOLYAM 

 

Az előképző célja: 
Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit fejlesztő program 
beindítása, az általános vizuális alapismeretek elsajátítása és az ezekkel való célszerű tevékenységsorok 
munkafolyamatainak kialakítása a tanulókban. Annak az igénynek a kifejlesztése, mely az örömteli 
munkát és a környezetükben fellelhető esztétikai minőségeket egyaránt felfedezi. Fontos feladata a 
programnak, hogy célként tűzze ki a gyerekek és tanárok közös tevékenységének, a tanári korrektura 
elfogadásának igényét, az alkotó jellegű tevékenységek folyamatainak széles körű megismerését, vagyis 
az alkotásra ne-velés folyamatának megalapozását. 
 

Az előképző feladata: 
 a kreatív munkára és a kreatív gondolkodásra nevelés, 

 az általános vizuális alapismeretek, és az ezekkel való munkálkodás  elsajá-títtatása, 

 a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek meg-ismertetése 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. 
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VIZUÁLIS ALAPISMERETEK 
 

Előképző 1. évfolyam 
évi 36 hét (heti 4 óra), összesen 144 óra  

 
Követelmény 

 

 A tanuló tudja a különböző érzelmeket, élményeket  rajzain kifejezni 

 Ismerje és tudja használni a képi kifejezés alapelemeit ( pont, vonal, folt ) 

 Legyen képes képein a lényeg megragadására, kiemelésére 

 Ismerje a fő- és mellékszíneket 

 Tudja a mellékszíneket kikeverni 

 Ismerje a fő színkontrasztokat és a színek hangulati erejét 

 Tudjon téri szituációkat ábrázolni síkon 
 

Tananyag 
 

Ismerkedés a tanulókkal 
Élményrajzok alapján tájékozódás a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi készségszintjéről 
 

 

Élmény kifejezés 
 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:  
őskori barlangrajzok, 
poentilista képek, 
Victor Vasarely vonalas jellegű képei 
 

Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással  
Karakter kifejezése arányok torzításával 
Hasonlóság, azonosság, különbözőség észrevétetése 
Jellemvonások felismerése képekről, fotókról 
Technika: plasztikai feladatok 
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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 (állatkert-ben, 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 egyé-ni 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 
 

Minimum 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. 

 

Előképző 2. évfolyam 
évi 36 hét (heti 4 óra), összesen 144 óra 

 
Követelmény 

 
A tanuló legyen képes a téri ábrázolásró tanultakat alkalmazni 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 135 

 
tudjon történetet részekre bontani , azt képsorozattal ábrázolni 
tudjon szerkezettel kapcsolatos- megfigyeléseken alapuló- rajzot készíteni 
tudja terveit térben megvalósítani 
ismerje a színek kifejező erejét, a komplementer színpárokat, színárnyalatokat 
 

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 alak rajz 
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 színpárok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése 
Gyermekversekhez, mesékhez díszlet és báb készítése 
Dramatizálás 
 

Kiállítás, múzeumlátogatás 
 

Minimumkövetelmény 
A tanuló legyen képes  

 a vizuális alapelemeket (pont, vonal, sík, folt, felület irány, tér kontraszt) fel-ismerni és alkalmazni,  

 megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában megörökíteni, 

 a színek hangulatkeltő erejét alkalmazni, 
Ismerje és legyen képes alkalmazni  

 a kiemelést, 
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 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. 

 

Az 1-2 évfolyam tanítási célja: 
Ismertesse meg a tanulókkal   

 a vizuális nyelvrendszer alapjait, 

 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeit, 

 az ábrázolási konvenciókat,  
 
a művészettörténet néhány fontos (kezdeti) korszakát és e korszakokban alkalmazott alkotó 
módszereket.  

 

Az 1-2 évfolyam tanítási feladata: 
Ismertesse meg 

 az egyes témák, témacsoportok anyagokkal történő változatos feldolgozását,  

 a képzőművészet nyelvi, kifejezési módjainak néhány törvényszerűségét, 
Segítsen ismereteket szerezni 

 az absztrakció fogalmáról, a vizuális kommunikáció (képi jel-jelentés) összefüggéseiről és 
alkalmazásáról, 
Alakítsa ki a tanulókban  

 a tárgykultúra és a művészeti alkotások értékeit felismerő képességet,  

 az igényt az önálló alkotómunkára. 
 
 

RAJZ – FESTÉS - MINTÁZÁS 

 
Alapfok 1. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

Követelmény 
 
A tanulók tudjanak ismereteket gyűjteni az őket körülvevő világról, annak formakincséről 
A tanulók szerezzenek ismereteket az élő- és élettelen természet, az épített, a kultúrális környezet 
elemeiről 
Gyakorolják a tanult rajzi, plasztikai eljárásokat 
Tudják a gyakorlatban felhasználni az eddig tanult színtani ismereteket 
Szerezzenek ismereteket a térben való tájékozódásról, és a téralakításról 

 

Tananyag 
 

Formai felfedezések 
A természeti és ember alkotta környezet esztétikai szempontú vizsgálata 

 Közvetlen élmények elemzése, motívum gyűjtés (gyűjtögetés) 
A forma (természeti, mesterséges) egészének és részeinek kapcsolata 
 
Jellemző nézetek, karakter megjelenítése vonalképző eszközökkel 
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A formák csoportjának kompozíciós megoldásai a kiemelés, sűrítés alkalma-zásával (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 készítése a faktúrák kontrasztjával 

 
Színek kölcsönhatása  

Művészeti élmények (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, színkontrasztok, 
színharmóniák alkalmazásával (pasztell, tempera, ke-vert 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 
 
Mozgás-változás, 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 (Betle-hem, regölés) 
Az anyagszerűség követelményeinek megtartása, ragasztás agyagpéppel 

 
Játék konstruálás, 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 szén rajzok nagyobb méretben 
 
Plasztikai megjelenítés papír és más anyagokkal 
Térplasztika illusztratív tartalommal (labirintus) 
 
Nagy méretű, színes képi kompozíciók, csoportmunkával szubjektív szín és tér használattal, az 
alkalmas technika megválasztásával 
 

Minimumkövetelmény 
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. 
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Alapfok 2. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

Követelmény 
 
A tanulók szerezzenek ismereteket: 

 A formák tulajdonságairól 

 A vizuális közlési nyelv újabb elemeiről 

 Az élő természethez fűződő hagyományokról 
Készítsenek a természet ünnepeihez köthető tárgyakat 
Törekedjenek  tapasztalataik, a természet gazdag formakincsének élményszerű ábrázolására. Tegyék 
árnyaltabbá önkifejező képességeiket. Bővítsék kompozíciós ismereteiket. Ismerjenek meg újabb 
technikákat, fejlesszék anyag- és eszközhasználati jártasságukat. 
 

Tananyag 
     

Természeti motívumok 
Növények (fák) formája, szerkezete, színei, a forma és színkarakterek (szí-nes 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 
Mézeskalács formák 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) kapcso-lata 
Testfestés, maszk, jelmez, díszlet készítése 
 

Forma, tér, szerkezet  
A különböző korok szerkezeti találmányainak vizsgálata 
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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) 
 
Minimum követelmény 
A tanuló rendelkezzen alapvető formaismerettel.  
Tudja alkotó módon alkalmazni ismereteit a képi, rajzi, plasztikai kifejezés-módokban.  
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. 
 

Az alapfok 3-6. évfolyamának tanítási céljai 
 
Ismertesse meg a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok 
használatát. 
Alakítsa ki a tanulókban  

 a rajzi, képi, plasztikai nyelv segítségével gondolataik önálló, alkotó módon történő kifejezését, 

 a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek számos formáját,  

 a kritikai véleményformálás igényét és képességét, mely a saját és mások alkotásainak 
megítélésében segítségükre válhat,  

 a művészet iránti érdeklődést. 
 

Az alapfok 3-6. évfolyamának feladatai 
 

 a látvány  értelmezésének fejlesztése  

 az ebben szerepet játszó tényezők (formai és tartalmi elemek) megismerése 

 az elvont gondolkodás (absztrakció) szerepének felismerése és alkalmazása munkáikban 

 a sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz ismerete és alkalmazása 

 a képi kifejezés összefüggéseinek felismerése és alapszintű alkalmazása 

 a művészettörténeti ismeretek tudatos beépítése az alkotó tevékenységbe.  

 
Alapfok 3. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

Követelmény 
 
Gyűjtsenek tapasztalatokat a tér három irányú kiterjedéséről, beosztásáról, lehatárolásáról, lefedéséről. 
Legyenek képesek az épített környezet, formáinak, színének, nagyságviszonyainak, szerkezetének, 
térbeli viszonyainak ábrázolására. 
Értsék az épület, építmény funkcióit, esztétikáját 
Készítsenek maketteket 
Alkalmazzanak szubjektív kifejezési módokat a térkonstrukciók és a képi megjelenítések során 
Tudjanakmegjeleníteni elképzelt és épített környezetet 
 
Legyen igényük az esztétikus, tiszta környezet kialakítására 
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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 
 

Térábrázolási rendszerek 
Térábrázolási rendszerek feldolgozása a művészettörténet nagy korszakain  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 axonometri-kus formában  
Technika: tempera, tollrajz 
 

Statika és dinamika 
Statikus és dinamikus kompozíciók fejlesztése, alá-fölé szervezés, nagyság-rendi 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 témaválasz-tás alapján 
A természetes és mesterséges környezet, a hagyományos népi életmód ese-ményeinek feldolgozása 
 

Archaikus kultúrkincs 
Az archaikus kultúrkincs és évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai és grafikai 
feldolgozása 
Teremtés mítoszok, Gilgames eposz, görög mitológia 
 

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

 
Követelmény 

 
Legyenek képesek összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak , szerkezetének, formai 
sajátosságainak, színének megfigyelésére, karakteres ábrázolására síkon és térben 
Alkossanak szubjektív módon képeket mindennapi életükkel kapcsolatooos eseményekről, 
illusztráljanak zenei, irodalmi műveket 
Ismerjék az életkép műfaját és egy-egy kiemelkedő alkotást a családábráázolás témaköréből. 
 
Ismerjék a kultúrtörténet alapmítoszait, eposzait azokat képsorozattal tudják megjeleníteni. 
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Tananyag 
 

Szín-világ 
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  
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 
 
Minimum 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. évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 
Követelmény 

 
Jelenítsék meg a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak megfelelően 
Ismerjék és biztonsággal használják a különböző ábrázolási rendszereket 
Hozzanak létre csendéleteket és formaátírásokat lakóhelyük használati tárgyairól 
Tudják ábrázolni formában és színben a tárgycsoportokat különböző megvilágítási feltételekkel 
Használják és alakítsák a művészettörténet ábrázolásait kreatívan saját gondolataik kifejezésére 
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Tananyag 
 

Szerkesztések  
Az axonometria, perspektíva, rekonstrukció tapasztalati úton történő megis-mertetése 
 

 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 parafrázi-sok készítése (portré, 
csendélet, tájkép) 
 
Minimum követelmény 
A tanuló ismerje a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapele-meit, 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. 

 

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

 
Követelmény 

 
A tanuló: Ismerje és használja kreatívan a művészettörténet legkiemelkedőbb alkotásait saját 
gondolatai kifejezésére 
Tudjon ábrázolni többféle nézőpontból összetettebb tárgycsoportot grafikai illetve festészeti 
eszközökkel 
Ismerje az emberi arc és testarányait 
Figyelje meg az emberi test mozgáslehetőségeit, az ember téri mozgásait 
Tudja a fejábrázolás általános szabályait alkalmazni 
 

Tananyag 
 

Nézőpontváltás 
Természeti formák és drapériák együttes megjelenítése, kompozícióba rendezése 
Nézőpontváltás  
A kompozíció és a látványábrázolás szempontjai 
Festés, rajzolás (tempera, akvarell, pasztell, ceruza, kréták, toll, szén) 
 

A portré 
 Portré készítése élő modellről 
 Szerkezeti és arányrend 
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 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 feldolgozása 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. 
 

Minimum 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 jártas a műalkotások elemzésében. 
 
 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 
 

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

 
RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI 

1.  A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás  max. 90 perc 

 

2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása.  
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati 
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, 
festészetről, szobrászatról - a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai  
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törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, 
képességét. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott tanuló által készített alkotás. 
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, 
festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (pl.: tanulmányrajzok, 
tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló által benyújtott alkotás a 
feladatra adott megoldás vagy megoldások. 
 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 
szervező intézménynek. 
 
A) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt, önállón készített tanulmány. 
A tetszőlegesen választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített 
tanulmány témája lehet: 

– természetes forma, 

– mesterséges forma, 

– forma és mozgás, 

– forma, tér, szerkezet. 
 
3. A vizsga értékelése 
Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

– képzőművészeti technikákban való jártasság, 

– kísérletező készség, 

– tervező, feladatmegoldó készség, 

– kreativitás,  

– manuális készség. 
 

TOVÁBBKÉPZŐ 
 

A képzés célja a továbbképző 7- 10. évfolyamon 
Legyen képes kreatívan használni a a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 
azok jel-, és jelentésrendszerét. 
Ismerje meg és alkalmazza az egyes festői és szobrászi valamint a médiaművészet (intermédia) 
technikáit 
Ismerje a művészettörténet nagy korszakait, s az azok alapján tudjon levonni elemző 
következtetéseket 

 
 
 

A képzés feladata a továbbképző 7- 10. évfolyamán 
 

Legyen képes a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) 
feldolgozására,a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 
 
Legyen képes sík-, és térbeli művek létrehozására,konkrét és elvont képi  és plasztikai gondolatok 
megjelenítésére, 
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Legyen képes a látvány illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására 
(tanári segítséggel), 
Ismerje a nagy művészettörténeti korok eredményeit, tuda azok tanulságait felhasználni saját 
alkotómunkája során. 

 
Továbbképző 7. évfolyam 

 évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 
A 7-10 évfolyam lényegét az alkotó és a stúdium jellegű feladatok váltakozása adja. 
A 7 évfolyamban a tananyag egy jelentős része az előző években megismert és alkalmazott rajzi, 
festészeti és mintázási alaptechnikák alkalmazását és azok to-vábbfejlesztését tartalmazza. 
A síkbeli és térbeli ábrázolás és kifejezés eszközrendszerének az önálló alkotófolyamatok megismerése 
és alkalmazása fontos feladata ennek az évnek. 
Az egyes feladatokra tervezett időmennyiség az adott téma időigényességét jelzi, de csoportra vagy 
egyénre méretezve átrendezhető. 
 

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. 
 

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, színespapírkollázs 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, Bar-csay, Bonnard, Vuillard, 
Schaár Erzsébet 

 
Feladatok a térre 

A drapéria 
Szerkezeti és tónusos rajzok, kevert anyagokkal való ábrázolás (rajz és akvarell, szén és pasztell) a 
drapéria mozgásban 
A szálló drapéria mint téma 
Fotó készítése drapériáról  és annak megfestése 
A drapéria mint plasztikai elem, takarások és díszítések 
 
A drapéria mint jel 
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Fríz mintázása, gipszfaragás drapéria motívum után, gipszöntések drapériá-ról 
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, vona-las 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 Mon-ge 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 
 

Minimum követelmény  
A tanuló ismerje és biztonsággal használja a perspektivikus ábrázolás szabályait  
Tudjon változatos módszerekkel formákat és felületeket ábrázolni 
Biztos kézzel és változatos módon használja a különböző rajzi eszközöket 
Képes legyen modell után pontos formaelemző rajzok, plasztikák készítésére különböző beállítások 
,megvilágítási viszonyok mellett 
Ismerje és alkalmazza az ábráuoló geometria és a szerkesztő térábrázolás szabályait saját munkáinál is 
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Továbbképző 8. évfolyam 
évi 36 hét  (heti 2 óra), összesen 72 óra  

 
A 8. évfolyam feladatai a komponálás, az önálló munkaszervezés, beállításel-készítés és a feladatok 
korrektura mellett való többértelmezésű, feldolgozása körül rendeződnek. 
A tanulók jártasság szinten kell, hogy ismerjék a tárgyi világ és annak vizuális leképezése során 
előforduló eljárási fázisokat, a szakmai, technikai megoldások között önállóan tudjanak választani. 
Fontos célkitűzése az évnek az egyéni korrekturával történő fejlesztés, melynek során az alkotómunka 
egyes fázisai a tanulók számára is markánsan kirajzolódnak. 
A tanulók az év során bejárhatják a stúdium jellegű feladatmegoldásoktól az egyedi témaválasztásokon 
keresztül a kreatív képzőművészeti tevékenységek, feldolgozások sorát. 
Az adott témaegységekre előirányzott óraszámok a csoport képességeinek és a haladás irányának 
megfelelően alakíthatóak. 
 

Követelmény 
 

A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők (fény-árnyék, folt, elrendezés, stb.) tudatosan  
alkalmazza az alkotó munkában.  
A megjelenítés intenzitásának befolyásolása az önálló tevékenységekben. 
A  tanuló a vizuális nyelv jelentésrendszerének ismerje,ennek segítségével legyen képes elemezni 
A tanuló ismerje az anatómia alapvető törvényszerűségeit, s azokat tudja megjeleníteni rajzi és 
plasztikai kifejező eszközökkel 
A képi konvenciókat ismerje  
A rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásaiban legyen  jártas. 
 

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 megoldás, variációk anyagokra, stílusokra 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 148 

 
Javasolt szemléltetés: 
M. Ernst, Picasso, Ensor, Dali, Duchamp 
 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 
Másolatok készítése, hagyományos festészeti plasztikai és grafikai 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 mű-vésztelep 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 

 
Minimum követelmény 
Tudja alkotó munkájában a tanult formaelemző és térábrázolási ismererteit felhasználni 
Tudjon emberábrázolásnál mozgó modellről krokit készíteni 
Alkosson a szabadban, munkája igazodjon a kinti megfigyeléseihez 
Tudjon szokatlan, formabontó ötleteivel átalakítani művészetörténeti alkotásokat 
Tudjon a vázlatkészítéstől ( tanári korrektúrával ) az ötletek kidolgozásán át a kész projectig haladni 

 

Továbbképző 9. évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra  

 
 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 mozgó kép bekap-csolása a 
tevékenységkörökbe a korszerű képzőművészeti szellem kialakítását segítheti elő. 
 

Követelmény 
 

A tanuló legyen képes a természet utáni tanulmányok átírására, önálló feldolgozásárakülönböző 
technikákkal 
Tudja ismereteit alkalmazott művészeti alkotásoknál beépíteni 
Tájékozott legyen különböző korok és kultúrák művészetében 
Plasztikai ismereteit tudja kinti térbe tervezett, nagy méretű munkákhoz alkalmazni 
Színtani ismereteitalkotó módon tudja munkáiba beépíteni 
Játékos módon alkalmazza a műfajok közötti átjárhatóságot 
Építse be műveibe a népművészet elemeit 
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Tananyag 

 
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 szí-nészálarcok, 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: 
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 nép viselet- és tárgykultúrájával 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 150 

 
Javasolt szemléltetés: 
népművészeti alkotások, anyagok és technikák, Samu Géza, Schéner Mihály " Fáskör " művészei. 
 

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

 
A tananyag a 10. évfolyamban természetszerűleg az utolsó három évben megis-mert 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 hasz-nálata a képzőművészeti 
kultúrában.  
 

Követelmény 
 

A tanuló ismerje és munkájában alkotó módon használja a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,azok jel-, és 
jelentésrendszerét, 
A tanuló ismerje és használjaa sík és térábrázolás szabályrendszerét,az ábrázoló geometria alapelemeit, 
A tanuló biztos kézzel alkalmazza a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt 
eljárásait, 
A tanulónak legyenek tapasztalatai a médiaművészet kifejezőeszközeiről és azok jelrendszerének 
alapjairól, 
A tanuló ismerje az anatómia alapvető törvényszerűségeit és azok ábrázolási konvencióit,a vizuális 
nyelv kommunikációs eszközrendszerét, 
Legyen tisztában a művészettörténet nagy korszakaival,( különös tekintettel a kortárs és 20. századi 
művészetre ) 
 
A tanuló legyen képes:  
a tanár által, vagy önállóan kijelölt témák önálló (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, 
az önálló alkotómunka elemeinek kialakítására, azok sokrétű használatára, 
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. 
 

Feladatok a festészeti alapismeretek összefoglalására 
Szabadon választott témában tempera vagy olajfestmény készítése, színtervekkel és rajzi 
tanulmányokkal együtt nagy méretben (portfolio az alkotási folyamatról) 
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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 (portfolio 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  művé-szeti kifejezőmódokban 
Rövid videós önfilm (önportré) készítése ehhez számítógépes feliratok, szövegsorok és egyéb grafikai 
anyagok tervezése és kivitelezése 
Javasolt szemléltetés: videoművek - Bódy G., Révész L. L.  

 
Minimum 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 művészettörténeti korszakok megismert értékeit kreatív módon alkalmazni, adaptálni saját 
alkotómunkájukban. 

4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 
 
Az előképző 2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a minősítést javasoljuk. Ennek 
formái: 
kiválóan megfelelt, 
jól megfelelt, 
megfelelt, 
nem felelt meg. 
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A félévi, valamint az évvégi osztályzás során figyelembe vehető a tanuló műalkotás-elemzéseknél, 
illetve a múzeumi, vagy egyéb kulturális programokban való aktivitása. 
Az alapfok és továbbképző (1-10.) évfolyamain az értékelés osztályzással történik (jeles, jó, közepes, 
elégséges, elégtelen). 

5. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
A csoport létszámának megfelelő: 

 jó megvilágítású (tetőablak, ablakfal - vagy mesterséges) rajzterem, műterem, melyben a takarítási 
feltételek és a víz bevezetése megoldott. 

 rajzbakok,  padok,  székek, paraván, 

 külön megvilágításhoz reflektorok, 

 rajztáblák (negyed-, ill. fél íves) drapériák, kézi- és egyéb modellek (gipsz-test részletek, tárgyak, 
termések ...), 

 modellcsontváz, koponya,  

 dobogók, posztamensek, festőállvány (legalább egy), szobrászállvány (lega-lább egy) 

 diavetítő, videólejátszó, vetítő vászon, írásvetítő 

 fénymásoló, mobilizálható installációs rendszer. 

 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA 
KÖVETELMÉNYEI 

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

1.  A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 
Rajz-festés-mintázás  max. 120 perc 

2. A vizsga tartalma 
 
A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 
tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, 
kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló 
művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról – a 
képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való 
jártasságát, képességét, tudását. 
 
A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott a tanuló által megoldott projektfeladat. 
A projektfeladat megoldását bemutató portfólió szemléltesse az intézmény által meghatározott 
komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának 
menetét (időterv, folyamatterv),  fázisait (pl.: tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma-, 
kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, 
látvány- és arculattervek…), a feladatra adott választ vagy válaszokat. 
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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 és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
A tetszőlegesen választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készülő tanulmány témája lehet: 

– természetes formák, 

– mesterséges formák, 

– külső vagy belső tér, 

– térben álló figura, 

– portré.   

 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

– gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

– tervező, feladatmegoldó készség, 

– képzőművészeti technikákban való jártasság, 

– kísérletező készség, 

– kreativitás,  

– manuális készség,  

– művészeti ismeretek, 

– esztétikai érzékenység, 

– tárgyalkotó készség, 

– a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 
 

 
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ, MŰHELYGYAKORLAT  
KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

 
AZ ALAPFOK MŰHELYPROGRAMJA 

 
 

1. A MŰHELYPROGRAM CÉLJA 
 
Az előkészítő szakasz vizuális alapismereteire, az alapfok rajz-festés-mintázás műveltséganyagára 
építve olyan műhelygyakorlat kialakítása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett 
ismereteket, jártaságokat, képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a 
tárgyalkotásra, környezetalakításra. 
 
A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve olyan tárgyformáló 
tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kre-atív tervező képzelet, az esztétikai érzék, a 
manuális és tárgyalkotó készség, a technikai érzékenység, a konstruáló és művészi képesség. 
 

A MŰHELYPROGRAM FELADATA 
 
Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok 
megvalósulását. 
 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 154 

 
A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót: 

 a választott műhelytevékenység - anyagaival, eszközeivel, 

 a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal, 

 a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével, 

 a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel. 
 
Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz meghatározott célú és 
funkciójú tárgyak készítésére. 
 

A MŰHELYMUNKA MÓDSZERE 
 
Az alkotóképesség kialakítása a személyiségfejlesztés napjaink pedagógiájának kiemelt feladata. 
A gyermek alkotóképessége, életkori sajátosságánál fogva, legjobban játékos tevékenységgel alakítható. 
A képzés során olyan ismereteket kell adni, amelyet a későbbi élethelyzetekben aktivizálni tud, olyan 
magatartásformát kell kialakítani, hogy ki tudja hozni magából azokat az értékeket, amire szüksége 
van. 
 
Olyan helyzetekre és gyakorlatokra van szükség, amelyek a gyermek kíváncsiságát, játékosságát, 
önállóságát, sablonoktól eltérő attitűdjét, sokirányú érdeklődését, érzékenységét, beleélő készségét 
megmozgatják, melyek elősegítik az élmények, az információk, tapasztalatok, ítéletek gazdagodását, az 
esztétikai érzékenység kifinomodását, a megjelenítő, konstruáló, környezetalakító, önkifejező, 
problémamegoldó képesség kifejlődését. Biztosítja a felfedezés, a siker örömét, a művészethez vezető 
utak személyes bejárását. 
 

A MŰHELYVÁLASZTÁS MÓDSZERE 
 
Az alapfok első és második évfolyamán a tanuló az intézmény lehetőségeihez mérten  több tanszak 
tananyagával ismerkedhet meg a műhelyelőkészítő során. 
A két éves műhelyelőkészítő után történhet meg a tényleges műhelygyakorlat, a tanszak választás. 
 

2. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOK VÉGÉN 
 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

 az adott szakág legjelentősebb alkotásait, 

 a tartalom és forma összefüggéseit, 

 a tárgyformáló tevékenység anyagait, eszközeit, 

 a tervezés, kivitelezés műveleteit, 

 az alkotás módszereit, 

 a díszítés eljárásait, 

 a kifejezési módokat és lehetőségeket, 

 a szín- és formarendezés alaptörvényeit. 
 

A tanuló az alapfok végén legyen jártas: 

 a formaelemzésben, 

 a tárgyértelmezésben, 

 a díszítménytervezésben, 

 a kifejezési eszközök személyes jellegű használatában. 
 

A tanuló az alapfok végén legyen képes: 

 elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására, 
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 a forma jelentést hordozó funkcióinak megismerésére, 

 a leendő tárgy elképzelésére, megtervezésére, 

 a munkafázisok megállapítására, 

 a legalkalmasabb anyagok megválasztására, 

 a tárgyformáló eszközök használatára, 

 az anyagok formálására, egyszerű tárgyak készítésére, 

 a balesetmentes munkavégzésre, 

 az elvégzett tevékenység értékelésére. 
 

A TOVÁBBKÉPZŐ MŰHELYPROGRAMJA 
 
1. A MŰHELYMUNKA CÉLJA 

 
A választott műhelygyakorlat tanításának célja, hogy azt az alapfokú képző-, és iparművészeti 
művészoktatási intézmény tantárgyainak, (rajz-festés-mintázás, művészettörténet) műveltséganyagával 
közösen fejlessze: 

 a vizuális megismerő, megjelenítő, kifejező, alkotó képességeket, 

 a látást, a kézügyességet, a technikai érzéket, 

 a kézműves konstruáló, tárgytervező-alakító készségeket, 

 az esztétikai érzékenységet, ítélőképességet, 

 a helyzetfelismerő, véleményalkotó, problémamegoldó képességeket. 
 
A műhelygyakorlat célja: 

 a tapasztalásra épülő, tevékenységbe ágyazott készség és képességfejlesztés, 

 az értelmi és érzelmi gazdagítás, 

 az életkori sajátosságokat figyelembevevő tehetséggondozás, 

 a sokoldalú személyiségfejlesztés. 
 
A műhelygyakorlat célja, hogy a tanulók gondolataikat, elképzeléseiket a vizualitás, a tárgyformálás 
eszközeivel meg tudják jeleníteni 

 ismerjék a választott műhely elméleti és gyakorlati tudnivalóit, 

 esztétikai és technikai lehetőségeit, 

 rendszerezzék, alkalmazzák a megszerzett ismereteiket, 

 legyenek képesek tervezésre, kivitelezésre, tárgyalkotásra. 
 
A művészeti iskola tevékenysége járuljon hozzá, hogy a tanulók életkoruknak és képességüknek 
megfelelő vizuális műveltségre tegyenek szert, hogy képessé váljanak ezen ismereteik felhasználására a 
mindennapi életben és a továbbtanulásban. 
 

A MŰHELYMUNKA FELADATA 
 
A tárgyalkotó műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg: 

 a választott tárgyalkotó tevékenység jelentőségével, helyével, szerepével, 

 alkalmazási lehetőségével, 

 a választott tevékenység eszközeivel, anyagaival, technikáival, formanyel-vével, konvencióival, 

 a tervezés, dokumentálás módszereivel, 

 a forma-díszítmény, az anyag-forma-technika-funkció-rendeltetés, hasznosság-szépség, életmód-
tárgy-stílus összefüggéseivel. 
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Keltse fel a tárgyi világ, a környezet iránti érdeklődést. 
 
A tárgyalkotó műhelymunka alakítsa ki: 

 a szerszámhasználó, anyagalakító jártasságokat, 

 a tárgytervező-kivitelező-alkotó képességeket, 

 a munkaszervezés, ellenőrzés, eredményértékelés módszereit. 
 
A képességeket olyan szintre fejlessze, hogy elképzeléseiket tárgyiasult formában meg tudják 
jeleníteni. 
 

2. KÖVETELMÉNYEK A TOVÁBBKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN  

 
A tanuló ismerje a választott műhelygyakorlat: 

 fogalmát, műfaját, szerepét, jelentőségét, alkalmazási lehetőségeit, 

 a legjelentősebb alkotásait, alkotóit, műhelyeit, 

 a fejlődés szakaszait, technikai vonulatait, 

 a kifejezés, megjelenítés eszközrendszerét, anyagait, 

 az anyagalakítás eszközeit, eljárásait, technikai műveleteit, 

 a felhasználás, feldolgozás, bemutatás lehetőségeit, 

 a formázás, díszítés módjait, 

 az anyag, forma, funkció összefüggéseit. 
 

A tanuló legyen jártas a választott műhelygyakorlat: 

 kifejezési eszközeinek megismerésében, azok felhasználásában, 

 a műfaj követelményeinek megfelelő átfogalmazásban, átírásban, 

 a tervezés kétnyelvi eszközeinek, értelmező ábráinak alkalmazásában 

 a díszítés technikai műveleteiben, 

 a kifejezés hagyományos és újszerű technikáiban, 

 az egyéniségnek megfelelő: anyag, eszköz, formálástechnika, alkotói módszer, forma- és motívum 
megválasztásában, kivitelezésében. 
 

A tanuló legyen képes a választott műhelygyakorlat: 

 folyamatainak, alkotásainak, tárgyainak megismerésére; legjellemzőbb vonásainak megragadására, 

 a feladatnak megfelelő megjelenítési, gondolatközlési, átírási gyakorlatok; tér, forma- és 
színtanulmányok; szerkesztési eljárások; modellek, makettek készítésére, 

 a tervezési folyamatok önálló megoldására, 

 a forma- díszítmény, forma- funkció összhangjának megteremtésére, 

 a célnak megfelelő: kifejezési eszközök, anyagok, technológiák, eljárások, anyagmegformálás, 
alakítás megválasztására, 

 a szerszámok, eszközök balesetmentes, szakszerű használatára, 

 a tervszerű, igényes munkavégzésre. 
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A KÉZMŰVES TANSZAK 
KÖVETELMÉNYE ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

 
1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 

A  kézműves  műhelymunka tanításának célja: 
a tanulók számára azoknak az  elméleti és gyakorlati tudnivalóknak a biztosítása, melyek lehetővé 
teszik az önálló alkotómunkát, az önkifejezést. A kézműves tevékenységek megismertetésével a 
hagyományos népi kultúra ezen területének továbbéltetése, átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a 
mai tárgykultú-rába, tárgyalkotó tevékenységbe. A kézművesség során a manuális és konstruáló 
képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése. A ter-mészetes anyagok 
felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezetharmonikus 
életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és -megőrzés igényének 
létrehozása. A fentiek segítségével a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése.     
 

 

A kézműves műhelymunka feladata: 
 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 eszközök megismerése, 
jártasság kialakítása balesetmentes használatukban, 

 a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező - teremtő fantázia fejlesztése, 

 az értékteremtésen és -megőrzésen keresztül a munkára nevelés, a felnőtté válás elősegítése, 

 az érzelmek gazdagítása, az esztétikai és etikai fogékonyság, igényesség alakítása, árnyalttá tétele, 

ezáltal a személyiség fejlesztése. 
 
 
2. KÖVETELMÉNYEK  
 

Az alapfok végén: 
 a tanuló ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét; 

 alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés; 

 tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez; 

 rendelkezzen ismeretekkel: 
a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről, 
a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól; 

 legyen jártas: 
a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában, 
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egyszerű technológiájú tárgyak készítésében, 
a felhasznált anyagok megfigyelésében, 
a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és   techni-kaválasztás, kivitelezés, 
díszítés), 
a gazdaságos munkavégzésben, 
a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő, balesetmentes hasz-nálatában, 
a tárgyak elemzésében; 

 legyen képes: 
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására; 

 fedezze fel: 
a tárgyakban rejlő esztétikumot, 

a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében.  

3. TANANYAG 

 
MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 

 
KÉZMŰVES TANSZAK 

 
Alapfok 1. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
Az első évfolyamos műhelyelőkészítő célja, hogy a vizuális neveléssel 

párhuzamosan a tanuló: 
 sajátítson el olyan ismereteket, eszközhasználó képességeket, jártasságokat amelyek lehetővé teszik 

számára a tárgyalkotást. 
 

Az első évfolyamos műhelyelőkészítő feladata, hogy a vizuális neveléssel 
párhuzamosan:  

 keltse fel a tanulók érdeklődését a tárgyi környezet iránt, 

 alakítson ki olyan alapozó ismereteket, készségeket, melyek lehetővé teszik a fenti célok 
megvalósulását. 

  

Követelmény 
 

A tanuló ismerje: 

 a kézművességben használt anyagokat, 

 az anyagok alakíthatóságát, 

 az eszköznélküli anyagalakítás módjait, lehetőségeit, 

 a tárgyalkotó tevékenység műhelytitkait. 

 
A tanuló legyen képes: 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

 a leendő tárgy elképzelésére, megtervezésére, 

 a legegyszerűbb tárgyformáló eszközök használatára, 

 egyszerű anyagformálásra, anyagalakításra, 

 balesetmentes munkavégzésre. 
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AZ 1. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

A környezet anyagai 

A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi, állati eredetű) és mesterséges 
anyagok 
Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok gyűjtése 
Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése (pl.: bogáncsbaba) 
Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben 
 
 
A kézművesség legősibb anyagai 
Tárgykészítésre alkalmas növényi részek 
Tárgykészítésre alkalmas állati eredetű anyagok 
Tárgykészítésre alkalmas ásványi anyagok 
A különböző növényi részek formálhatóságának megismerése 
Kukorica- és cirokszár-játékok alkotása. Gyékényfigurák (pl.: lovacskák) készítése 
Csuhébaba alkotása. Szalmafigurák, szalmadíszek képzése 
A vesszőfonás kipróbálása 
 
Az ember tárgykészítő tevékenysége 
Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, a tárgyalkotás 
területeivel 
Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben  
Tárgyalkotó lehetőségek megismerése 
Kéreg- vagy tökedénykék készítése 

Használati és ajándéktárgyak 

A használati tárgyak funkciója. A dísztárgyak funkciója 
Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások 
A megismert anyagokból hétköznapi tárgyak tervezése és készítése 
Használati tárgyak alkotása a megismert anyagokból 
Dísztárgyak tervezése a megismert kézműves tevékenységek felhasználásával 
Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és technikákkal, pl.: asztali és fali díszek 
komponálása 
Ajándéktárgyak, öltözet-kiegészítők készítése, pl.: magokból, termésekből nyakláncok, karkötők 
fűzése 
 
A papír 
A papír tulajdonságainak megfigyelése 
A papír felhasználási lehetőségei. A papír újrahasznosítása 
Papírhajtogatások. Papírmasé figurák készítése 
Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is) 

 
A népmesék világa 
A népmesék világa, a mesék szereplői 
Népmesei jelenetek ábrázolása 
Felhasználására javasolt anyagok:agyag, növényi részek, textil, papír 
 
Rögtönzött bábfigurák készítése 
A bábkészítés és bábjáték műfaji sajátosságai – az átváltozás és jelzések 
A forma és színredukció szerepe a karakter megfogalmazásában 
A rögtönzött bábok jellemzői 
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Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok, lécek, ágak, fonalak)  
Egyszerű zászló, vagy síkbáb alkotása 
Rögtönzött bábok készítése termények felhasználásával 
Rögtönzött bábok készítése flakonok felhasználásával 
Kézre, fejre húzható zacskóbábok kialakítása 
Fejre, kézre, lábra, törzsre húzható dobozokból jelmezek készítése 
Színes zoknik, harisnyák kitömésével, elkötésével harisnyafigurák kialakítása 
Kesztyűre ragasztott filcdarabkákkal egyszerű kesztyűsbábok létrehozása 

 
 
Minimumkövetelmény 
A tanuló ismerje a kézművesség azon anyagainak legfontosabb tulajdonságait, amivel a 
műhelyelőkészítő tevékenység során foglalkoztak. Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek 
iránti érdeklődés. Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat. 
A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népmesék világáról. 
Tudjon rögtönzött bábot készíteni és az elkészített bábokat karakteres jelzésekkel ellátni. 
 

 

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

 
Az második évfolyamos műhelyelőkészítő célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanuló: 

 sajátítson el olyan ismereteket, eszközhasználó képességeket, jártasságokat amelyek lehetővé teszik 
számára a tárgyalkotást. 

 Figyelje meg az adott anyag tulajdonságait és azokhoz igazítsa a tárgyalkotás folyamatát 
Az második évfolyamos műhelyelőkészítő feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:  

 keltse fel a tanulók érdeklődését a tárgyi környezet iránt, 

 alakítson ki olyan alapozó ismereteket, készségeket, melyek lehetővé teszik a fenti célok 
megvalósulását. 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 

 a kézművességben használt anyagokat, 

 az anyagok alakíthatóságát, 

 az anyagalakítás módjait, lehetőségeit, 

 a tárgyalkotó tevékenység műhelytitkait. 
A tanuló legyen képes: 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

 a leendő tárgy elképzelésére, megtervezésére, 

 a legegyszerűbb tárgyformáló eszközök használatára, 

 egyszerű anyagformálásra, anyagalakításra, 

 balesetmentes munkavégzésre. 

 
A 2. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

 
Természeti környezet 
A természeti környezet megfigyelése 
A természethez ( anyagaihoz, jelenségeihez…) fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek 
Növényi részek gyűjtése 
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Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból 
 
Népi hangszerek 
Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban (pl.: zajkeltés – gonoszűzés) 
Hangadó játékok és hangszerek készítése (pl.: agyagsíp, köcsögduda, dob ) 
Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek… 

 
A gyapjú 
A gyapjú tulajdonságai. A gyapjú alakíthatósága. A gyapjú sodrása, fonása 
A nemez tulajdonságai 
A nemezelés gyakorlati megismerése 
Nemezlabda, kisméretű rátétes nemeztakaró készítése   
Egyszerű sodratok készítése. Egyszerű fonástechnikák elsajátítása 
 
A szövés – fonás alapjai 
A fonallal való anyagalakítás lehetőségeinek megismerése- a szövés- fonás felhasználási területei 
A szövés, fonás anyagai,  műveletei 
A szövetek felhasználási területei 
A körmönfonás technikái. Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások 
Szövés szövőtábla segítségével. Szövés kártyákkal.  
 
A textil 
A textil fogalma. A textilek alapanyagai.  
Textilképzés lehetőségei (szövés, kötés, hurkolás…) 
A textilek tulajdonságai. A textil felhasználhatósága. A textil alakíthatósága 
Gyűréssel, hajtogatással, ragasztással textilképek alkotása 
Textildarabkákból kollázsok létrehozása 
Különböző faktúrájú anyagokból nyomhagyásra alkalmas dúcok készítése  
Nyomhagyással, fröcsköléssel, ecsettel a textil felületének mintázása 
Hajtogatással, kötözéssel batikolt textilek alkotása 
Szabással, kötözéssel, töméssel rongybaba kialakítása 
 
Az agyag 
Az agyag tulajdonságai. Az agyag felhasználási területei 
A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés 
Agyagelőkészítési műveletek. Agyagplasztikák készítése 
Edénykészítés formába rakással.  
Díszítés nyomhagyással 

 
A varrás alapjai 
A varrás szerepe 
A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik 
Egyszerű szegő és díszítő varrások 
Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések alkalmazása 
Mintaterítő készítése 
 
Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve 
A síkbáb fogalma, felépítése 

A síkbábok bábtörténeti vonatkozásai 
A megjelenítésre szánt figura karakterének megtervezése 
A test részekre tagolása, a testrészek kivágása 
Kartonból kivágott fej, kéz, láb összeépítése a törzzsel (mozgatható módon) 
A végtagok véletlenszerű mozgatása. A végtagok összerendezett mozgatása 
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Ruházat elkészítése varrással, ragasztással 
Játék a kész bábbal 
 

Minimum követelmény 
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. 
Ismerje a síkbáb jelentőségét. Tudjon mesedarabhoz egyszerű síkbábokat és ahhoz stílusában és 
anyagfelhasználásában illő hátteret tervezni és kivitelezni. 
Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában. 

 
Alapfok 3. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

A műhelymunka célja, hogy a tanuló: 

 a megismert műfaji lehetőségeket egyéniségének megfelelően tudja használni, alakítani, 

 tudjon bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal, 

 tudjon élni az újfajta kifejezésmód lehetőségeivel, 

 legyen képes a feladatok elkészítésére, kivitelezésére, esztétikus megjelenítésére. 

 Legyen képes megkülönböztetni a bábok alapvető típusait 

 Sajátítsa a fakanálbáb elkészítési módját 
 
A műhelymunka feladata, hogy a tanuló ismerje meg: 

 a textilt, mint anyagot, 

 a textil felhasználhatóságának sokszínűségét, a textil sajátosságait 

 a papír kultúrtörténeti jelentőségét 

 a papírművészet műfajait, a papírkészítés folyamatát 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje meg: 

 a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 

 az eszközöket, anyagokat, 

 a textil felhasználásának sokszínűségét, 

 a papírfajtákat, azok tulajdonságait, 

 a papírmegmunkálás eszközeit, 

 a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit 
A tanuló legyen képes: 

 tervek készítésére, 

 a tanult technikák alkalmazására, 

 önálló munkák létrehozására, 

 saját képek elkészítésére, 
 

A 3. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 
 
Fakanál vagy botbáb készítése 
A fakanál vagy botbáb jellemzői 
A báb karaktere, arányrendszere 
A játéktér szerepe a bábjátszásban 
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Meseválasztás. A mesefigura karakterének megrajzolása 
A karakternek megfelelő fakanál vagy botbáb figura elképzelése 
A báb karakteréhez szükséges fakanál vagy bot kiválasztása 
Fej karakterének kialakítása applikációval 
Fej és törzs arányának kialakítása 
Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése (pl.: ragasztással) 
Lábak, kezek, testjelzések (farok, taréj) kialakítása 
A történethez díszlet készítése. A meséhez zeneválasztás (dalok) 
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 
 
Ismerkedés a textillel 
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 (pl.: egyiptomi – kopt, és kínai – selyem) 
Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással 
Textil foltkollázsok készítése, képek létrehozása ragasztással, varrással 

 
Ismerkedés a textil alapanyagaival 
A természetes anyagok felhasználása a termesztéstől, termeléstől a feldolgozásig 
Növényi és állati eredetű festékek megismertetése 
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 
Ismerkedés a népművészetben használt, a textilkészítésben alkalmazott eszközökkel, pl.: nyomódúc, 
indigó, kékfestő 
Világos, egyszínű anyagra nyomat készítése (pl.: tárgylenyomatok, terméslenyomat, pálcikák 
nyomtatása, tenyérlenyomat) 
Nyomódúcok készítése. Terítő készítése nyomtatással 
Geometrikus formák tervezése, kivitelezése, színpróbák, árnyalatok létrehozása 

 
A papír megismerése 
A papírgyártás: története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata 
A papír tulajdonságai: négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány 
A papír csoportosítása: négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás  
A papír újrahasznosítása 
A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésével játékos feladatok 
megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás – tépés, nyírás, vágás, hajtogatás, rétegképzés) 
A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány) 
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött spárgadarabokból 
A merített papír színezése, kombinálása termésekkel 
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése 
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból. A maszkokkal jellemábrázolás 
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Népszokások 
A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek 
Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (pl.: betlehemépítés, farsangi maszkok) 
 
Minimum követelmény 
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a legfontosabb téli és tavaszi népszokásokról. 
Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír megmunkálásának műveleteit. 
A tanuló tudjon textilnyomatokat, textilkollázsokat, frottázsokat készíteni. 
Tudjon egyszerű fakanál bábot készíteni és azt megfelelő karakterrel ellátni. 
A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a legfontosabb téli és tavaszi népszokásokról 

 
Alapfok 4. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

A műhelygyakorlat célja: 

 a tanuló a megismert műfaji lehetőségeket egyéniségének, életkorának megfelelően tudja 
használni, alkalmazni, 

 a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, -megőrzésre nevelés, a természetes anyag 
feldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése, az esztétikai, művészi, konstruktív 
érzékenység kialakítása, 

 
A műhelygyakorlat feladata: 

 ismerje meg a bábkészítés történetét 

 legyen képes megkülönböztetni a bábok típusait 

 ismerje meg a textil és a fonal sajátosságait, felhasználhatóságuknak sokszínűségét 

 tárgytervezési alapismeretek elsajátítása, , 
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 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje:  

 az alkalmazott anyagok tulajdonságait, a kéziszerszámok használatát,  

 a bábtörténet legfontosabb vonulatait 

 a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, eszközöket, anyagokat 

 a tárgyak fajtájának ismeretében a megfelelő alapanyagok kiválasztásában, 

 a méretezésben, 

 a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások betartásában. 
A tanuló legyen képes:  

 a képzőművészet lehetőségeit, eszközeit felhasználva bábokat készíteni 

 a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek rendeltetésszerű használatára 

 gondolatainak, elképzeléseinek tárgyi formában történő megjelenítésében, 

 a tárgyak fajtájának ismeretében a megfelelő alapanyagok kiválasztásában, 
 

A 4. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 
 
Az emberélet fordulóinak tárgyai 
Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei 
Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével (pl.: lakodalmas vendégsereg ) 
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Gyöngyfűzés. Bonyolultabb 1 és 2 szálas technikák, gyöngyszalagok 

 
Árnybáb készítése 
Bábtörténeti ismeretek-  az árnybáb fogalma 
A vetítés törvényszerűségei. Játék a fénnyel 
Árnyjátékokhoz mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a hozzá illő dalok, zenék kiválasztása 
(pl.: a láncmesék, balladák)  
A bábok megtervezése 
A bábok elkészítése (anyaga színes vagy festhető merev műanyag fólia; a figurák ruházata festéssel 
készül, gazdagabb, igényesebb grafikai eljárással) 
A bábokhoz díszletek készítése 
A mozgatási mechanizmus megismerése, gyakorlása 
Játék a vetítőgéppel - élesebb árny előállítása. Próbák. Az árnyjáték bemutatása 

 
A batik 
A batik szó jelentése. A jávai batik, a néger batik, az ikat története 
A batiktechnika hazai rokonai 
A batiktechnika megismerése, elsajátítása 
A batikolás eszközeinek megismerése (viasz, csumi, batikpipa, selyem, vászon) 
Kötözött batik készítése (trikó, ruhaanyagok, dekorációs anyagok) 
A viaszolás tanulmányozása. Batikolás selyemre, vászonra, viasszal 
Színkihagyás, több szín alkalmazása 
Batikolással kendő, sál, terítő festése 
A színtartósság növelése, mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása 
 
Fonás 
A szálasanyagok tulajdonságai. 
 A fonás technikái. A fonallal való anyagalakítás lehetőségeinek megismerése. 
Egyszerű fonalsodratok készítése. Többszálas fonalsodratok kialakítása 
Lapos és gömbölyű  (pl.: pántok, szalagok kialakítása 
A sodratokkal textilképek alkotása 
Sodratok, fonások felhasználásával használati tárgyak, öltözetkiegészítők díszítése 

Faktúra és textúra játékok 

Ismerkedés a textilek szerkezetével: szálszerkezet, anyagtan, anyagismeret (filc, selyem, vászon, 
gyapjú vizsgálata) 
Tömör, laza, sűrű, lyukacsos, szőrös, érdes, sima, bársonyos anyagok felületeinek vizsgálata 
Textilfaktúrák és textúrák alkotása 
Textilfrottázsok kialakítása. Textilkollázsok készítése 

Papírmetszet és papírdúc készítése 

A sík és térbeli megjelenítés kifejezőeszközei 
Metszetek. Rétegképzés, visszafejtés 
Papírmetszetek készítés technikája 
Papírmetszéssel árnyjátékok tervezése, kivitelezése  
Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká rendezésével, természetes formák 
redukálásával papírmetszetek tervezése, készítése 
A papírmetszetek felhasználása a szitanyomásban 
Papírnyomó eljárások megismerése 
A papírdúc készítés lehetőségei. A pozitív és negatív formák jelentősége 
Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal 
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Minimum követelmény 
A tanulónak legyenek ismeretei az emberélet fordulóinak nagyobb ünnepeiről 
Ismerje az árnybáb jelentőségét és tudja azt elkészíteni egyéniségéhez igazítva 
Ismerje és tudja alkalmazni az év során tanult batikolási technikákat 
A tanuló tudjon papírmetszetet, papírdúcot készíteni 
 

Alapfok 5. évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 
A műhelymunka célja, hogy: 

 fejlessze a tanuló képességeit, ízlését,  

 legyen képes textiles feladatok elkészítésére, kivitelezésére, esztétikus megjelenítésére 
 

A műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismerje meg: 

 a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, 
megnyilvánulási formáit 

 sajátítsa el a gyűszű- és kesztyűbáb elkészítési módját 

 a szövési műveleteket 

 a batikolás különböző fajtáit, annak hazai rokonságát 

 a csomagolás műfaji sajátosságait 

 
Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 

 a kerámiakészítés alapjait a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés 
technológiáját, 

 a bábkészítésnél a felhasználható anyagok tulajdonságait 

 a szövés alapjait 
A tanuló legyen képes: 

 tartalmat adni az egyszerű tárgyaknak, eszközöknek 

 önálló tervezésre, 

 terveinek látványszerű és formaértelmező rajzokban való igényes megjelenítésére, 

 megszerzett ismereteinek a tárgykészítés folyamatába beépítésére, 

 a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a terv megvalósítására, 

 a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

 
AZ 5. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

 
Egyszerű gyűszű- és kesztyűbábok készítése 
A gyűszű- és kesztyűbáb tulajdonságainak megismerése 
A gyűszű- és kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése (fej, kosztüm, jelzések) 
Az ember- és állatfigurák jellemzői. Arányok 
Gyűszűbáb készítése: Ujjra húzható gyűszűbáb tervezése, szabása, varrása. Az ujjra húzható 
gyűszűforma bábfigurává alakítása rávarrt, ráapplikált jelzésszerű elemekkel. Játék a gyűszűbábbal 
Kesztyűbáb készítése: Kesztyűbáb tervezése. A tervek alapján a kesztyű kiszabása 3 ujjra és tenyérre 
(mindkét kézre alkalmazható). A bábfej nyakának elkészítése. Fej kialakítása papírmaséból. A fej 
jelzéseinek felhelyezése: applikálással, festéssel. A kesztyűn a figura testének, ruházatának jelzése.  
Az elkészült kesztyűbáb életre keltése hanggal, mozgatással 
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Textilfestés 
Az új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) technikáinak megjelenési lehetőségei a 
textilen 
Textilfestés ecsettel különböző anyagokra (vászon, selyem) 
Textilfilc használatával mini textilek készítése 
 
Szövés 

A szövés eredete. A szövés történeti áttekintése 
A szövés technikái. A szövést segítő eszközök megismerése. A szövőszék működése 
A lánc és vetülék szerepe 
A gyapjú és a vászon szőttesek motívumvilága 
Az erdélyi festékes szőnyegek fajtái. A festékesek motívumvilága 
A különböző felvetési módok kipróbálása 
Az alapszövések megismerése 
Csíkritmusok tervezése 
Szövés szövőtáblával. Szövés kereten 
A kártyaszövés technikájának megismerése 
Kártyás szövéshez minták tervezése. A minta leszövése 
A szövőállvány vagy szövőszék megismerése a gyakorlatban 
Felvetés fekvő-  és álló szövőszéken 
Alapszövésekkel. 20x20-as szövésminták készítése 
A szélek és a méret tartása 
Csíkritmusok és egyéb minták egyszerűbb minták elkészítése 
 
Ismerkedés az agyaggal 

Az anyag tulajdonságai. Az agyag jellegéből következő alakítási lehetőségek 
A földfestékekkel való díszítés technikái 
A kerámiaművesség néhány jelentős alkotásának bemutatása 
Az agyag alakíthatóságának, formálhatóságának megtapasztalása 
Felületalakítási gyakorlatok 
Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 
Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás)  
Síkfelület kialakítása színes masszák segítségével 
Adott felület szabad, illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 
 
Viaszos batik 
A batik hazai rokonsága 
Tojásírás viasszal, viaszolás textilre 
A viaszolás tanulmányozása 
Betekintés a batikolás új lehetőségeibe 
Batikolás selyemre, vászonra viasszal 
Színkihagyás, több szín alkalmazása 
A színtartósság növelése (mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása) 

 
Csomagolás 
A csomagolás szerepe: az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága 
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény 
A csomagolásművészet  
Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék (sima, redős, redős-talpas), zsákok, dobozok (kartondoboz, 
hullámdoboz) 
Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása 
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása 
 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 168 

 

Minimum követelmény 
Tudjon egyszerű gyűszű- vagy kesztyűbábot készíteni 
Ismerje és alkalmazza a batik hazai hagyományait 
A tanuló sajátítsa el az alapvető szövési technikákat 
Tudja alkalmazni a textilfestés tanult technikáit 
A tanuló legyen birtokában a kerámia alapvető technológiai ismereteinek 
Tudja a papírművészetben a formához és funkcióhoz igazítani anyagválasztását és eljárásait 
 

Alapfok 6. évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 
A műhelymunka célja: 

 az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése, 

 a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényességének kialakítása, 
A műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg: 

 a papír kultúrtörténeti jelentőségével, 

 a gyapjú alapvető tulajdonságaival, felhasználásának hosszú évszádokra visszanyúló 
hagyományaival 

 a textil- és a bábművészet összefonódásával 

 a bőr felhasználásának, bőrtárgyak készítéstörténetével 

 a papírkészítés folyamatával 

 a tárgyalkotás anyagaival, eszközeivel, 

 a munkafogásokkal, az eszközök balesetmentes használatával. 
Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban: 

 azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és alkotó munkát 
végezni. 
 

Követelmények 
 

A tanuló ismerje: 

 a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit,  

 a papírmegmunkálás eszközeit, 

 a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit, azok korlátait, 

 a könyvkötés alapfogásait, eszközeit, 

 a bábtörténet legfontosabb vonulatait 

 a bőr alaptulajdonságait, a kéziszerszámok használatát 

 a bőrből készített tárgyak körét 
 

A tanuló legyen képes: 

 a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkotó módon való alkalmazására, 

 a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értelmezésére, igényes 
elkészítésére, bemutatására, 

 a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű használatára, 

 a papír igények szerinti legmegfelelőbb kiválasztására és alkalmazására, 

 az elkészült munka elemzésére, megítélésére. 
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A 6. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

Nemezelés, nemezkészítés 

A gyapjú tulajdonsága, alakíthatósága 
Népművészeti motívumkincsek gyűjtése 
Honfoglalás kori sátrak, jurták megismerése 
A mai nemezművészet bemutatása 
A gyapjú festése 
Egyszerű kisméretű nemezlabda készítése 
Használati tárgyak tervezése, ezek átírása nemezre 
Kis nemeztárgyak (pl. tarisznya, pénztárca) készítése 
Nagyméretű nemezplasztikák készítése, összeépítése fémmel, fával, fémszállal 
Közös alkotás létrehozása az eddig ismert eljárásokkal (nemezelés, kollázs, hímzés, varrás, festés, 
applikálás, különböző anyagok felhasználása) 
 
Textilbáb készítése 
Bábok a művészetben 
Kínai bábok 
Schéner Mihály, Anna Margit bábfigurái 
Bábfigura tetőtől talpig textilbe öltöztetése  
A bábfigura berendezett térbe helyezése (pl.: babaház) 

Az adott tér hangulatához illő textilek tervezése, anyagok kiválasztása 
 

Ismerkedés a bőrrel 
A természetes (állati eredetű) bőr és mesterséges bőr tulajdonságai 
A bőr felhasználásának lehetőségei 
A bőrtárgy készítéshez szükséges alakítási műveletek megismerése 
A különböző bőrök tulajdonságainak (vastagság, puhaság, formálhatóság…) tapasztalati megismerése 
A darabolás, vágás technikáinak kipróbálása (ollóval, késsel, snitzerrel vágás)  
A ragasztás technikáinak gyakorlata (pontszerűen, hólosan, teljes felületen) 
A szíjhasítás, metszéses díszítés módszerének megismerése (metszőkés használata) 
A bőrfonás technikáinak elsajátítása (két-, három- és többágú lapos és gömbölyű fonások)  
A fonáshoz alkalmas bőranyagok tulajdonságainak vizsgálata 
Az összeerősítő kézi varrás technikáinak megismerése 
Különféle apró tárgyak készítése a tanult technikák alkalmazásával 

 
Wayang bábok tervezése 
A wayang báb eredete, tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 
A szerkezet, a bábu megfogalmazása 
Bábtervek készítése wayang bábhoz (hős, misztikus alak, fenséges mozgású király, balladai alak). A fej 
és a test megmintázása papírmaséból. Ruhatervek készítése.  
A ruhához szükséges anyagok kiválogatása. A ruha kiszabása, megvarrása 
Szerkezet-vázlat készítése. A mozgatás megtervezése 
A wayang báb összeszerelése, felöltöztetése. A wayang báb mozgatásának kipróbálása 

 
A papírmetszet variációi 
A magasnyomás lényege 
Nyomódúc kialakítása szabályos és szabálytalan foltok segítségével 
Dúckészítés nyírással, tépéssel, vegyesen 
Képépítési gyakorlatok a nyomatmaradványokból és a megmaradt kartonok, textilek felhasználásával 
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Merített papír készítése 
A papír anyagtulajdonságai száraz és nedves állapotában 
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből 
A merített papír színezése, kombinálása termésekkel 
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése  
Szobor készítése drótvázra dolgozott papír segítségével 

 
Könyvkötés 
Könyvkötés történeti áttekintése. A könyv részei 
A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok 
Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és hátrányok megtapasztalása 
Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés – a bizarrság kizárása nélkül 
Az érzelmek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása 
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása 
 

Minimum követelmény 
A tanuló ismerje a gyapjú tulajdonságait, a nemez készítés eljárásait 
Tudjon Wayang bábot készíteni azt mozgató szerkezettel ellátni,  hozzáillő színpadképet tervezni 
A tanuló legyen képes ollóval, késsel szabni, tűző- és hímző öltésekkel varrni 
Ismerje a bőr fonásait 
Használja és kreatívan variálja a papírmetszésben, dúckészítésben tanult ismereteket 
 
 

A KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 
 

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

  

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 
 
*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. fejezet tartalmazza.  

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.  
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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: 

– gyermekjáték,  

– népi hangszer, 

– hagyománytárgy,  

– használati tárgy, 

– 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 

– tárgytervező képesség, 

– formaalkotó és díszítményképző készség, 

– anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

– kézműves alapismeret, 

– a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása, 

– a vizsgamunka összhatása. 
 

TOVÁBBKÉPZŐ 

A műhelymunka célja a továbbképző 7- 10. évfolyamán 
 az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése, 

 a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényességének kialakítása, 

 a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása. 

 A hagyományos népi kultúra megismertetése, a népi kultúra ágainak, formakincsének újszerű 
felhasználására való törekvés 

 Értékteremtésre - értékmegőrzésre nevelés 

 A természetes anyagfeldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése 

 Az esztétikai, művészi, konstruktív érzékenység kialakítása 

 Rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek birtokában igényes tárgyakat tud 
létrehozni 
 

A műhelymunka feladata a továbbképző 7- 10. évfolyamán: 
A tanuló ismerje meg: 

  bábkészítés és bábjátszás történetét 

  a báb – és díszletkészítés sajátosságait 

  a játéktér lehetőségeit 

 a textilfestés, hurkolás – csomózás, gobelinszövés alapjait 
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 a bőr megmunkálásával kapcsolatos tudnivalókat 

 a bőrtárgy tervezés alapismereteit, a tárgykészítéshez szükséges elméletiés gyakorlati tudnivalókat 

 a kerámiaművészet sajátos nyelvét, kifejező eszközeit, formakincsét 

 kerámiatárgyak készítésének a folyamatát 

 a papírművészet műfajaival, újszerű felhasználási lehetőségeivel 
 

Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban: 

 azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és alkotó munkát 
végezni. 

Követelmény 
 

A tanuló ismerje: 

 a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, a papírmegmunkálás eszközeit, 

 a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit, azok korlátait, 

 a makett és a modell közötti különbséget, 

 a papírművesség irányzatait, jelentős alkotóit és munkásságukat. 

 a kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját 

 a forma és a díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket 

 a bőrfestést, a pácolást, a domborítást, a metszést, a rátétes díszítéseket 

 a tanult textiltechnikákat 

 a darab mondanivalójának és a kiválasztott bábtípusnak a kapcsolatrendszerét 

 
A tanuló legyen képes: 

 a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkotó módon való alkalmazására, 

 a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értelmezésére, igényes 
elkészítésére, bemutatására, 

 önálló munkák létrehozására 

 cél és eredmény összevetésére 

 a megmunkáláshoz használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű használatára, 

  a megmunkálás módjainak a feladat, az igények szerint legmegfelelőbb kiválasztására és 
alkalmazására, 

 az elkészült munka elemzésére, megítélésére. 

 A munkavédelmi, balesetvédelmi előírások betartására 
 
 

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

 
A 7. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

Marionett báb készítése 

A marionett báb jellemzőinek megismerése 
Az emberi test mozgása, arányai. A test „szerkezete” 
Az emberi test felépítésének tanulmányozása: arányok, mozgás kifejezése 
A mozgáspontok vizsgálata  
A báb mozgatásához a legszükségesebb ízesülési pontok kijelölése 
Mozgató kereszt elkészítése. A mozgatandó részek felzsinórozásának megtervezése 
Egy választott figura elkészítése marionett technikára 
A szükséges mozgásokhoz a megfelelő ízesülési pontok kiválasztása 
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A plasztika (fej, törzs, végtagok) elkészítése és az ízesülések kialakítása 
Az ízesülések és a mozgatókereszt felzsinórozása 
A báb felöltöztetése; anyagkiválasztás (pl.: a mozgó részekre jó esésű vagy lenge anyag) 
A kész báb mozgatásának begyakorlása, a mozgás közben tapasztaltak felfedezése, megfigyelése 
 
Hurkolás – csomózás 
A csomózás technikáinak ismertetése 
Keleti csomózott szőnyegek fajtái  
A keleti szőnyegek motívumkincse, színvilága 
A csomózás technikájának megismerése 
Tervezési feladat múzeumi gyűjtés alapján 
A csomózás egyik technikájának alkalmazása 

 
Pecsétek, pecsételő hengerek 
A pecsétek, a tulajdont jelző alkotások történetisége 
A tulajdont jelző egyéni jel, jelkép alkotása 
Pecsételő henger kialakítása hengerformára felragasztott motívumok alkalmazásával- papírhenger, 
seprűnyél, sodrófa 
Szabályos és szabálytalan foltok ritmusa 
A pecsételő henger gyakorlati alkalmazásának módjai : csomagoló papír, tapéta, terítő 
 
Körplasztika készítés 
A körplasztika meghatározói 
A tömbszerű mintázás jelentősége 
Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 
Kisméretű karakteres állatfigurák, gyermekjátékok pl.: cserépsíp készítése 
 
Nemezelési ismeretek bővítése 
A nemez felhasználásának történetisége a magyar és más népek kultúrájában 
Nemezelés a mai iparművészetben 
A nemezelés gyakorlati megismerése 
A festett és festetlen kártolt gyapjú alkalmazása 
Használati tárgyak készítése hagyományos motívumokkal ( pl.: tarsoly ) 
Használati tárgyak tervezése egyedi motívumokkal ( pl.: apró gömbökből és gömbszeletekből 
nyaklánc, karkötő, ékszer kialakítása ) 
Nagyméretű nemezplasztikák  készítése 
Figurák, állatok plasztikus kialakítása 
Közös alkotás létrehozása 
 
Papírmakett, mobil, modell készítése 
A makett, a modell és a mobil 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 
A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezettervezés, személyes élmények, 
a fantáziavilág kivetítésével 
Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel. Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá 
építés egyetlen összetett testként szemlélve. Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak 
szimbolikus megjelenítése 
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 
Egy szabadon választott szerkezet modellezése 
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Vesszőmunkák 
A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben 
A vessző előkészítése 
A kosárfonás alapjai ( pl.: alátétkészítés ) 
Kisebb tárgyak, játékok vesszőből 

 
Minimumkövetelmény 
Tudjon egyszerű marionett figurát alkotni 
Ismerje és alkalmazza a csomózás technikáit 
Ismerje a gipszöntés technikáját. Tudja alkalmazni a pozitív és negatív formaképzést . Legyen képes 
körplasztikák készítésére. 
Szabadon, alkotó módon használja a nemezelésben szerzett ismereteket 
Legyen képes egyszerű makettek, modellek létrehozására 
Ismerje a vessző tulajdonságait, a vesszőfonás alapjait 

 
Továbbképző 8. évfolyam 

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 
 

A 8. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 
 

A papírművészet megjelenése, megismerése 
A különböző korok papírművészetének áttekintése 
Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése 
A művek elemzése érzelmi, esztétikai, technikai szempontból 
Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 
Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok alkotásában. Faktúrák, 
reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával 
Hangulatok, érzelmek kifejezése faktúrákkal 
Történet elmesélése figurális domborművön.  
Domborművek létrehozása dekoratív céllal 
 
Rátétes bőrmunkák 
A rátétes bőrmunkák jellemzői. A rátétes díszítmények mintakincse 
A népművészet motívumrendszerének bemutatása – a motívumok csoportjai: geometrikus és 
természetes motívumok. Stilizált és naturális magjelenítések 
A kompozíció alakításának hagyományai, szabályai 
A lyukasztás szerepe a rátétképzésben 
A díszítő varrások szerepe a rátétek felerősítésében 
Motívum- és mintagyűjtés. A hagyományos tárgyak motívumvilágának elemzése 
A kézi varrások és hímző öltések valamint a rátétes díszítmények megfigyelése 
A lyukasztás lehetőségei a díszítményképzésben 
Lyukasztásos rátétdíszek készítése 
Egyszerű tokok, erszények készítése rátétes díszítésekkel filcből, vékony irhabőrből 
Motívum- és mintagyűjtés, másolás, szabás ollóval, esetleg késsel 
Hímző öltések fonallal 
A tanult technikák kombinált alkalmazása, az anyaghoz illő díszítési mód megtervezése, kikísérletezése 

 
Edénykészítés 
Edényképzési technikák megismerése 
A mázazás megismerése 
Edénykészítés szétnyomkodással 
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Különféle formára és formába való döngöléssel készített tárgyak előállítása 
Marokedény készítése, díszítése nyomhagyással 
Formára vagy formába rakott intarziaedény 
Kézikorongon történő edényfelrakás 
Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 
Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edényegyüttes kialakítása 
összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával 
Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 
Az égetés figyelemmel kísérése 
 
Gobelinszövés 
A gobelinszövés története az ókortól napjainkig 
A gobelinszövés jellemzői, technikái 
Ismerkedés a kárpitművészet alkotásainak forma és színvilágával 
A gobelinszövés alaptechnikáinak elsajátítása 
Önálló gobelinterv készítése 
A gyapjú festése 
Egyéni minitextil létrehozása 

 
Népi gyermekjátékok 
A gyermekjátékok szerepe – felkészítés a felnőttkorra 
Játékeszközök készítése 
Felhasználásra javasolt anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, agyag 

 
Háncs – és gyékénymunkák 
A háncs – és gyékényfonás alkalmazási területei 
Előkészületek a fonáshoz 
Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással 
Egyszerűbb mintázási lehetőségek kipróbálása 
 

Minimumkövetelmény 
Ismerje és használja papírművészet újszerű, formabontó eljárásait 
Ismerje a hagyományos bőrmunkák motívumrendszerét 
Tudjon rátétes díszítéssel bőrtárgyat készíteni 
Tudjon különböző technikákkal edényt készíteni 
Ismerje és alkalmazza a gobelinszövés technikáit 
Tudjon gyermekjátékot készíteni természetes anyagokból 
Ismerje a háncs- és gyékényfonás alapjait 
 

Továbbképző 9. évfolyam 
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra 

 
 

A 9. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 
 
A bőr domborítása 
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése szakmatörténeti példák alapján 
Bőranyagok használati és alakítási tulajdonságai, hő, nedvesség, vegyi anyagok, festékek, pácok 
hatására 
A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése 
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Díszítmények tervezése. A domborítandó anyag előkészítése. A bőr áztatása, formálhatóvá tétele. A 
domborítás kivitelezése. A domborítás rögzítése 
Könyvborító tervezése a tanult technikák felhasználásával (domborítás, lyukasztásos- fűzéses 
összeerősítés…) 
 
A bőr festése 
Bőrfestékek – vegyi és természetes alapú festékek 
Népi természetismeret – természetes alapú festékek (pl.: festőnövények használata) 
Kiegészítő anyagok (pácok) szerepe, a festés munkafolyamata 
A bőr batikolása 
Bőrfestés – lehetőség szerint növényi festékkel is. Színárnyalatok létrehozása 
A bőr alapszínének megváltoztatása, mintaképzés festéssel. Fűzőszálak festése 
Bőrfestéssel, batikolással mappa készítése 
 
Pásztorművészet 
A népi bőrművesség tárgyanyagának, formakincsének, díszítési módjainak megismerése. A 
pásztorművészet jellemző tárgyai, forma- és motívumkincse 
A pásztorok bőrkikészítési eljárása 
A szíjgyártók munkája 
Különböző díszítési, összeerősítési technikák gyakorlása 
A pásztorművészet jellegzetességeinek megjelenítése a tárgyalkotásban, pl.: pásztorkészség.  Sallangok, 
pillangók készítése 
Néhány egyszerű szíjgyártó technika megismerése 

  
Bőrműves mesterségek 
Szakmatörténet (bőrmunkák az ókorban, középkorban, újkorban)  
Kézművesség és tömegtermelés. Háziipar, kézműves mesterség jellemzői. Céhek, céhszervezetek 
létrejötte, szerepük. A bőrműves mesterségek szakosodása, bőrkikészítő és bőrfeldolgozó 
mesterségek – tímár, varga, csizmadia... 
A szűcsmesterség. A szűcsök díszítő technikái és motívumkincse, színvilága 
Viselettörténeti anyaggyűjtés, különös tekintettel az öltözet-kiegészítőkre 
Ismerkedés a népviselettel. A női és férfi viselet elemei, öltözet-kiegészítők 
A jelentéstartalom kifejeződése a viseleten keresztül 
Szabás félholdkéssel, varrás varrópadon árral, két tűvel 
Lábbeli-viseletek történetének tanulmányozása.  Gyűjtés, dokumentálás.  
Bocskor, vagy saru készítése hagyományos minta alapján, saját méretre 
A kesztyűviselet történetének tanulmányozása 
Saját részre kesztyű készítése irhából  
Anyaggyűjtés, dokumentálás. Erszény, tarsoly készítése a tanulmányok alapján 
Varrás, fűzés varrópadon árral, két tűvel. Csont és fa záró elemek, díszek készítése 
A szűcsmesterség megismerése  
Rátétes és hímzett díszítésmód alkalmazása kisebb tárgyakon 
Népi ihletésű öltözet-kiegészítők készítése, pl.: szironydíszű öv, ékszerek 
 
Textilfestés 
Az új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) eljárásainak megjelenési lehetőségei a 
textilen 
Ismerkedés az Iparművészeti Múzeum anyagával, a modern lehetőségekkel 
Textilfestés ecsettel vászonra, selyemre 
Minitextilek készítése textilfilc alkalmazásával 
Tértagoló textilek, dekorációs textíliák tervezése, készítése 
Szimbolikus funkciójú textilek, zászlók, lobogók festése 
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Szálasanyagok 
A szalma a szizál és a raffia felhasználási lehetőségei 
Az anyagok megfigyelése, tulajdonságai 
A szalma előkészítése 
Szalmafonattal készített tárgyak (pl.: aratókoszorú, állatfigurák ) 
Szizál- és raffiafonatok összevarrásával készített tárgyak 
Álarc 
Régi kultúrák színháztörténete, az álarc funkciója, szerepe az előadásban 
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból 
Jellemábrázolás. A monda eljátszása 
Színházi maszk készítése „ Az én álarcom” címmel ( egyéni anyaghasználat ) 
 
Díszletkészítés 
A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború díszletek 
A redukció fontossága 
A kiválasztott bábhoz, meséhez teljes színpadkép tervezése, készítése 
Síkdíszletek (ház, fa, domb, erdő, virágos rét, híd, patak ...) készítése 
Textildíszletek, drapériák, függönyök 

 
Reliefkészítés 
A relief formajegyei. A lapos és mélyrelief 
A pozitív és negatív szerepe 
Síklap formálása, szabályos és szabad ritmizálással 
Lapos plasztikájú falicsempék, járólapok tervezése 
Magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése szabadon választható 
funkcióra 
Apró természeti formákról gipsznegatív öntése 
Ellentétpár öntése gipszből 
Monogrampecsét faragása 
Gipszbe való karcolás, felületképzés 
 
Szabad és kötött formálás összekapcsolása 
A téma megjelenési formái a kerámiatörténetben 
Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével 
Figurális agyagplasztika kézikorongon felrakott edény részeként alkalmazva 
 

Minimumkövetelmény 
A tanuló tudjon bőrt domborítani, festeni 
Ismerje a pásztorművészetet, tudja annak jellemző tárgyait elkészíteni 
Tudja alkalmazni a textilfestés tanult technikáit 
Ismerje a szalma, a szizál, a raffia tulajdonságait. Tudjon belőlük különféle tárgyakat készíteni. 
Tudjon bábdíszletet tervezni, létrehozni 
A tanuló tudjon egyszerű lapos és mélyreliefeket készíteni. 

 

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

 
A 10. ÉVFOLYAM TANANYAGÁNAK TÉMAKÖREI 

 
Népviselet 
A népviseletek elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom 
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Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával 
 
Hímzés 
Hímzések a népviseletben és a lakástextileken 
A régi és új stílusú hímzések összehasonlítása 
Saját tájegységhez kötődő szabadrajzú hímzés .Egy szálvonásos technika kipróbálása 
 
Ékszerkészítés 
A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom 
Öltözetkiegészítők, ékszerek készítése 
Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok 
A gyöngyszövés 
 
A népművészet továbbélése 
A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között 
A lakáskultúrához köthető, mai mai igényeknek megfelelő tárgykészítés választott technikával 

 
Bőr a kortárs művészetben, a mai divatban 
Más kultúrák (pl.: törzsi kultúrák) bőrmunkáinak tanulmányozása. Irányított gyűjtőmunkák végzése 
A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a múlt értékeinek jelentősége a modern világban. Bőr 
a mai divatban. Bőr a kortárs művészetben 
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 forma és díszítmény együttese a kerámiáknál 
A forma és díszítmény összhangja a kerámiánál 
Forma és motívumgyűjtés az adott témában 
Egyéni megoldási variációk tervezése 
Öblös edény engóbos tagolása geometrikus vagy antropomorf jelleggel 
Mázazás, kemencerakás 
Azonos formavilágú, harmonikus tárgyegyüttes tervezése, elkészítése kézműves eszközökkel 
Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban 
 
Rendszerezés 
A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése ( anyagok, technikák, tárgyak 
csoportjai…) 
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 
Ismerje népviselet elemeit, annak jelentéstartalmát 
Ismerje a népi hímzésfajtákat, Használja azokat alkotó módon saját munkáiban 
Készítsen öltözetkiegészítőket, ékszereket 
Ismerje a kortárs bőrművészetet, használja azokat saját munkáinál 
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Kerámiáiban a forma és a díszítmény legyen összhangban 
 

A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

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

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 

 
*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. fejezet tartalmazza.       

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.  

2.1.A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész 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: 

– népi gyermekjáték,  

– népi hangszer, 
 

– hagyománytárgy,  

– használati tárgy (lakástextil, öltözetkiegészítő…), 

– 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. 
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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, összeillesztés, 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. 
 

4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 
 
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény 
osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység 
minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet írásbeli és szóbeli megnyilatkozáson 
keresztül (adott téma bemutatása, összefüggések feltárása). 
A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. A helyes 
kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik saját és társaik munkáját, ezt követően a 
szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. 
A tanulók teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban az 1-5 osztályzatok 
valamelyikével szükséges értékelni. Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló bocsátható, aki 
eredményesen teljesítette a tanévet. 
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5. JAVASLATOK, ÚTMUTATÁSOK 
 
A kézműves tanterv önmagában is alkalmas felhasználásra, de az oktatómunka eredményesebbé 

tehető, ha a népművészet tantárgy tanításával párhuzamosan alkalmazzuk. 5.- 8. évfolyamig a két 

tantárgy tananyaga ugyanazokhoz a témakörökhöz kapcsolódik, így jól egymásra építhetők.  

A tananyag évfolyamonként feladatcsoportokra bontott, melyek vagy egy-egy alapanyaghoz, vagy egy-

egy néprajzi témakörhöz kapcsolódnak. Utóbbiak részletes bemutatása nem tartozik e tantárgy keretei 

közé, ismertetésük csak olyan szintű legyen, mely kellően elégséges a kézműves tevékenység 

orientálásához.   

Mindegyik évfolyamon visszatérő feladat az anyagvizsgálat, az eszközhasználat, a tárgyelemzés és az 

esztétikum, melyek mindig az éppen aktuális témakörökhöz kapcsolódjanak. 

A kézműves tevékenységben elsősorban olyan tárgyakat készíttessünk a tanulókkal, melyeknek 

számukra is mérhető, gyakorlati funkciója van. Ez alapján két nagy csoportot különíthetünk el: a 

játékokat és a használati tárgyakat. Különösen 3.-4. évfolyamban kell hangsúlyt fektetnünk a 

játékkészítésre. A kisebbekkel szimbolikus (pl.: termésfigurák), a nagyobbakkal inkább konstrukciós 

játékokat készíttessünk.  

A gyermekjátékok pedagógiai értéke nagyon sokrétű: mivel legtöbbször a felnőtt világ utánzásán 

alapulnak, felkészítenek az életre, a társadalomba való beilleszkedésre; megőriznek ősi kulturális 

elemeket, modellt adnak a mai kulturális megnyilvánulásokhoz. A gyermekben a maga készítette játék 

feléleszti a tevékenység, a munka örömét, a létrehozott tárgy megbecsülését. Az oktatómunkánk ne 

merüljön ki a tárgy elkészíttetésében, hanem alkalmazzuk azt céljának megfelelően, szánjunk időt 

élővé tételére, a vele való játékra. A közös já-ték teret ad a szabad, őszinte megnyilvánulásoknak, az 

értelem és az érzelem kibontakozásának, pozitívan fejleszti a jellemvonásokat, emberi tulajdonságokat 

(pl.: versenyszellem, kudarctűrés), segíti a közösségbe való beilleszkedést.  

A tárgyak az esztétikai követelmények mellett a használati igényeknek is feleljenek meg, ezért stabilan, 

időtállóan készítsék el őket a tanulók.  

A természetes anyagok felhasználásával a természet és a környezet ismeretére és szeretetére 

nevelhetjük diákjainkat. Fedeztessük fel velük, hogy az élő és élettelen természet anyagait 

felhasználhatják igényeiknek, képzeletüknek megfelelően a tárgyalkotó tevékenységben. Gyűjtőutak 

szervezésével új ismeretekhez, élményekhez, tapasztalatokhoz juttathatjuk őket. Útjainkon kitérhetünk 

a természet- és környezetvédelem feladatainak, lehetőségeinek bemutatására.  

A természet változásaihoz, az évszakokhoz nemcsak az anyaggyűjtésben, hanem a felhasználásban is 

igazodhatunk (pl.: ősszel termésbábok készítése). Aktuálissá tehetjük tananyagunkat a naptári 

ünnepekhez, jeles napokhoz való kapcsolódással is (pl.: karácsonyfadíszek készítése). A témakörök 

(alapanyag és ünnepek) a hat év során többször ismétlődnek, feldolgozásuk mélységében igazodni kell 

a tanulók életkori sajátosságaihoz. A játékokhoz hasonlóan a szokástárgyakat szintén élővé tehetjük, 

ha felhasználjuk őket az ünnepekhez fűződő dramatizálásokban. Átfogóbb képet adhatunk a 

tárgyakról, ha bemutatjuk szerepüket a mindennapi életben, szokásokban, hiedelmekben, a 

népköltészetben. A tárgyalkotó tevékenységben a magasabb évfolyamokban a szükségeseken kívül 

egyre kevesebb tanári utasítást adjunk, minél szélesebb teret biztosítva a tanulók ötleteinek, teremtő 

képzeletének, ízlésének, egyéniségének megnyilvánulására. A kivitelezésben építhetünk egyéni és 

csoportmunkára. Utóbbira különösen alkalmasak azok a komplex feladatok, melyek megvalósításához 

többféle technika és munkafolyamat szükséges (pl.: betlehemépítés). A technikaválasztásnál fontos 

szempont, hogy az adott életkorban képesek-e a tanulók a munkához szükséges eszközök, 

szerszámok balesetmentes használatára. 3. és 4. évfolyamon eszköz nélküli és kevés eszközt igénylő 

eljárásokat alkalmazzunk elsősorban. 
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Az esztétikus, szép tárgyak alkotása ösztönözze a tanulókat környezetük tárgykultúrájának alakítására, 

formálására. A hagyományos kézműves területek bemutatásakor keressük meg a jelenre vonatkoztatás 

lehetőségeit (pl.: irányított megfigyelések, tárgyelemzések).  

A kézműves tevékenység és az értékelés során adjunk minél több lehetőséget az önálló 

megnyilatkozásra, véleményalkotásra.  

Mélyítsük a tanulók tudását élményszerű megismerésekkel, tanulmányi sétákkal, múzeumlátogatással. 

3-6. évfolyamig 2-2, a 7-8. évfolyamban 4-4 óra fordítható erre a célra.  

A bonyolultabb, hosszabb időt igénylő feladatok miatt felsőbb évfolyamokon (6-8. évf.) az órák 

tarhatók összevontan, kéthetente egyszer 2 órában. 

Lehetőség szerint évente egy, vagy két alkalommal rendezzünk kiállítást az elkészült termékekből. 

 

A helyi sajátosságoknak megfelelően a kézműves tananyagtartalom - sokrétűségénél fogva - 

alkalmazható műhelyelőkészítőként, de bevezethető teljes értékű  heti 2 órás műhelygyakorlatként is, 

egy választott műhelyprogram anyagával kiegészítve. 

 

6. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
Szemléltetéshez szükséges technikai eszközök: 

 diavetítő, 

 képmagnó, televízió, 

 sötétítő berendezés, 

 esetleg lemezjátszó, magnetofon 
 
Tanulói segédletek készítéséhez (pl.: mintarajz) sokszorosító berendezés 
 
A kézművességhez kapcsolódó kézikönyvtár 
 
A műhely berendezése: 

 tanulói munkaasztalok, 

 székek, 

 sima fekete falitábla, 

 szertár, vagy a műhelyben anyagok és eszközök tárolására alkalmas,     

 szekrények, 

 lehetőség szerint vízcsap mosdóval 
 
Az intézményben álljon rendelkezésre: 

 égetőkemence, 

 tűzhely, 

  varrógép, vasaló, vasalóállvány 
 
Eszközök, szerszámok a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségben (kb. 10, de maximum 15 fő): 

 kézikorong, 

 szövőállvány, vagy szövőkeret, valamint 
sima képkeret, 

 madzagszövő tábla, 

 vágólap, 

 ollók (papír- és bőrvágó, metszőolló), 

 kések (konyhai, bőrvágó és fafaragó kések, 
csontkés), 

 snitzer, 

 körzők (jelölő és grafithegyes), 

 vonalzók (fém és mércés műanyag), 

 tűk (textil- és bőrvarráshoz), 

 árak (vágó és gömbölyű), 
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 lyukasztók, 

 kalapács, fogó, 

 élezőkő, 

 ecsetek, 

 festésre alkalmas edények, 

 főzőlap (amennyiben tűzhely nem áll 
rendelkezésre), 

 műanyag kád (szálasanyagok áztatásához), 

 varrópad, vagy fapofák (bőrmunkákhoz), 

 rámák, keretek (gyékény-, háncsfonáshoz), 

 műanyag tálak 
 
Javasolt, hogy kéziszerszám-készlettel a tanulók egyénenként is rendelkezzenek. 

 

Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédanyagok 
és taneszközök kiválasztásának alapelvei 

 
A pedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy az intézmény pedagógiai programja 

alapján az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket megválassza. 

A kiválasztás általános alapelvei: 

- feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének,  

- feleljen meg az intézmény oktatási céljainak, 

- segítse a tanulást, motiváljon, 

- szerkezete legyen világos, egyszerű, áttekinthető, 

- szövege, tartalma az életkori sajátosságoknak megfelelő legyen, 

- adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, 

- adjon mintát önálló feladatmegoldásra, 

- legyen több évig használható, 

- az ára legyen kedvező. 

A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzéket a 11/1994. MKM rendelet alapján kötelező módon 

készítjük. 

A felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátosságait, felkészültségi szintjüket és a tananyag 

tartalmát figyelembe véve választjuk ki. A felmenő rendszerű, fokozatos beiskolázást tekintetbe véve a 

szükséges tárgyi feltételek évenkénti folyamatossággal, fokozatosan, az iskola éves költségvetésében 

meghatározott módon kerülnek beszerzésre. Így minden évben, a valóságosan működõ évfolyamok 

részére biztosítottak lesznek a szükséges tárgyi feltételek. 
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Tanulói jogviszony, átjárhatóság 

 
A más intézményből való átvétel, vagy iskolán belül más csoportba történő átlépés az igazgató döntési 
hatásköre a szakágvezetők és a leendő csoportvezető tanár véleményének meghallgatása után. 

 
 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei, 
illetve jelentkezés és felvétel magasabb évfolyamra 

 
A szülő gyermeke tanköteles korától kérheti a gyermek felvételét az alapfokú művészetoktatási 

intézménybe. 

 A 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 50-57. §, az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 71. § 

(1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (4) bekezdése, a 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 51. § (3) bekezdése, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 26. § (1)-(2)  

 

 

bekezdésében foglaltak alapján az iskola magasabb évfolyamába lépés feltétele, az előző évfolyam 

helyi tantárgyi tantervben rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

Évfolyamugrás az egyéni képességek figyelembevételével történhet. Ilyen esetekben az 

intézményvezető által felkért szakági csoport (háromtagú bizottság) előtt folyó különbözeti vizsga 

dönthet a tanuló osztályba sorolásáról. Amennyiben a tanuló teljesíti az iskolai évfolyam 

minimumkövetelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi évfolyamon fel kell 

tüntetni és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be 

kell írni. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az iskolába 

belépni, a tanulót alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján soroljuk be a 

meghatározott évfolyamba, illetve csoportba. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 

léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és a 
tanuló teljesítménye értékelésének formái  

      
A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát a kidolgozott tantárgyi programok évfolyamokra lebontott 

követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, előmenetelét év 

közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította el. Év 

végén az egész éves teljesítmény, pályázatokon, versenyeken, bemutatókon, vizsgabemutatón nyújtott 

teljesítmény kerül értékelésre. 

A tanulók teljesítményének /egyéni és csoportos/ szóbeli szöveges értékelése a tanév során 

folyamatos. A pedagógusoknak lehetőségük van írásbeli szöveges értékelésre, ennek módját az egyes 

művészeti ágakban külön határozzuk meg.  
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A tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a művészeti ág, tanszak sajátosságait, a tanuló fejlődését, 

biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozás lehetőségét. 

A számonkérés értékelési formái: 

Az elméleti tárgyak számonkérési formái a szóbeli és írásbeli beszámolók. 

A gyakorlati ismeretek bemutatásának formái a  tanszaki bemutató, vizsga, záróvizsga, verseny, 

pályázat, kiállítás, fellépés.( művészeti ágtól függően) 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak , igazságosnak kell lennie. 

A személyre szóló értékelésnek figyelembe kell venni a fejlődésben megtett utat. Önértékelésre kell 

hogy sarkalja a tanulót, további erőfeszítésekre kell hogy serkentsen. 

 
Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.  
 
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 
-Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni. 
 
 
-Negyedévente áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit tájékoztatjuk a 
helyzetrõl. 
 
Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: napló, bizonyítvány. 
 
A félévi osztályzatról félévi tájékoztatón keresztül, az év végi osztályzatról bizonyítványon keresztül 
tájékoztatjuk a szülőket. 
 
Az alapfok hatodik évfolyamának elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tehet. Ennek során 
számot ad a tantervben elõírt követelmények elsajátításáról. A művészeti alapvizsga letétele a 
továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 
 

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSA:  
 
-  Vizsgaköteles tantárgyak esetén  

 első félév érdemjegyeinek átlaga,  

 év végi vizsga érdemjegye 

 második félév érdemjegyeinek az átlaga 
Az érdemjegy átlagának megfelelően állapítandó meg az osztályzat (az általános kerekítési szabályokat 
figyelembe véve). 
 
-  Nem vizsgaköteles tantárgy esetén  

 a tanév során szerzett érdemjegyek alapján kell az osztályzatot megállapítani.  

 

A tanév végi osztályzatok alapján lehet dönteni arról, hogy a tanuló tanulmányait magasabb 

évfolyamon folytathatja.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a pedagógus, 

ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről.  

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges érdemjegyet ér el 

a tanév végén.  

Az év végi osztályzatokról a bizonyítványban kell értesíteni a tanulót és a szülőt. 
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Az osztályzatok mellett a bizonyítvány tartalmazza a tanuló továbbhaladására vonatkozó záradékokat 

is.  

A tanév végi osztályzatokat és a záradékokat a törzslapon is fel kell tüntetni. A törzslap nem 

selejtezhető.  

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben 

adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást 

ennek okairól, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg 

döntését és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek 

alapján a tanuló javára módosítja. A nevelőtestület nem módosítja az osztályzatot, ha azt a tanuló 

osztályozóvizsgán szerezte.  

Nem kell értékelni ill. osztályozni a tanulót, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek minősítése alól. 

  

ÉV VÉGI ZÁRÓVIZSGÁK 
 
Az iskola tanulói - a tanév teljesítésének feltételeként - a pedagógiai programban meghatározott 
évfolyamokon és tantárgyakból, az előírt tantárgyi követelményeknek megfelelően és módon vizsgát 
tesznek. Az osztályvizsgák idejét a művészeti iskola munkatervében kell rögzíteni.  
A vizsgák értékelésének, minősítésének elveit, formáit és módját a pedagógiai program tartalmazza.  
Mentesülhet a tanuló a vizsga egy része alól, ha a tanév során kimagasló tanulmányi versenyeredményt 
ért el az adott tantárgyból, ill. egész éves eredménye alapján, a szaktanár javasolja.  
A fenti esetekben a vizsga érdemjegye jeles.  
Ha a tanuló önhibáján kívül nem teszi le, vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a javítóvizsga 
időszakában pótolhatja.  
Ha a tanuló saját hibájából nem jelenik meg, vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a vizsgát nem 
pótolhatja. A tanév teljesítésének feltételeként a vizsga tárgyából osztályozó vizsgát köteles tenni.  
 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

ÉS TÉMAKÖREI 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS  

KÖVETELMÉNYEI 

 

1. 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. 

 

2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében 

– az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 
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Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

 

3. Az 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 tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik bábjáték tanszakon vers- és prózamondás tantárgyból megszerzett 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor a tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a tanuló 

teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal 

kell minősíteni.  

Az intézmény a színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból 

köztes vizsga lehetőségét biztosítja. 

A köztes vizsga 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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata 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 tanuló szorgalmának értékelési formái 
 

A szorgalom minősítse az egyéni képességek alapján történik. A szorgalomra adott érdemjegy, 

osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában, 

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 
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Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeresen, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

 

- a tantárgy iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt figyelme hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkája passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: 

A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekrõl a tanulókat és a 

kiskorú szüleit rendszeresen értesíteni kell.  

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.   
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A kompetencia alapú oktatás 
 

 Az iskolák feladata, hogy felkészítsék a tanulókat a XXI. századra, azaz számukra 

hasznosítható tudást adjanak, és olyan készségek és képességek birtokába juttassák őket, amelyek a 

változó munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni tudjanak. Ezzel egyéni boldogulásukon túl, az 

ország gazdaságának fejlődését is biztosítani tudják. 

Ezért a tanulóknak rendelkezni kell azokkal az alap- és kulcskompetenciákkal, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy életpályájukat tudják módosítani. Ehhez egyenlő esélyt kell biztosítani minden tanuló 

számára. A fejlesztések során ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a tanulás tanításának, és a készségek és 

képességek fejlesztésének. 

 

 A kompetenciaalapú oktatás célja tehát, hogy a tanulók a mindennapi életben hasznosítható 

tudással rendelkezzenek. 

Előnye, hogy új módszerek, technikák alkalmazásával (kooperatív, projekt stb.) segíti a különböző 

fejlettségi szinten lévő tanulók közötti különbségek csökkentését, a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását. 

 

 A kompetenciaalapú fejlesztéshez az iskolákban szemléletváltozásra van szükség, mind 

intézményi, mind pedagógusi szinten. A tanítók és tanárok módszertani kultúráját kell bővíteni ahhoz, 

hogy a tanórák minősége, „milyensége” megváltozzon. A kompetenciaalapú oktatásban 

elengedhetetlen feltétel az új módszerek alkalmazása, a differenciálás, a tevékenykedtetés és a 

mindennapi életből vett feladatok megoldása. 

Ehhez minden pedagógusnak szükséges elemeznie tanmenetét, hogy saját tantárgyán belül tudatosan 

és tervezetten végezze a kompetenciaalapú fejlesztést. 

A kompetenciaalapú program jellemzőinek iskolai és tantárgyi szinten is meg kell jelenniük a 

dokumentumokban.  

 

Ezek a következők: 

 teljesítményre alapoz, 

 az egyéni haladást veszi figyelembe, 

 tanulásközpontú, 

 specifikus célkitűzései vannak (tantárgytól függően), 

 gyakorlat orientált, 

 a teljesítmények értékelésével visszajelzések egy kidolgozott értékelési rendszer alapján, 

 beavatkozás a fejlesztési feladatok eredményei alapján. 

 

Szükséges továbbá a tanításhoz olyan taneszközöket választani, amelyek a kompetencia alapú 

fejlesztéshez alkalmasak. 

 

 A kompetenciaalapú nevelés-oktatás bevezetése érdekében szükséges a 

pedagóguskompetenciák megszerzése. 

 

A pedagógiai kultúra átalakításában fontos tényezők: 

 a pedagógus személyisége, felkészültsége, 
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 a személyközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósítása, 

 a gyermekek életkorának megfelelő támogató, segítő pedagógusszerep. 

 

 Az intézménynek a kompetenciaalapú nevelés bevezetése és működtetése érdekében 

pedagógusainak lehetővé kell tenni az ilyen irányú továbbképzéseket. 

Az iskola tárgyi feltételeinek minőségi javításakor figyelembe kell venni a kompetencia alapú 

programokhoz szükséges eszközök beszerzését. 

 

 A kompetenciaalapú programokban a fejlesztés érdekében nagy hangsúlyt kapnak a mérések, 

statisztikák. Ezen belül figyelemmel kell kísérni a gyermekek fejlődését, valamint képességeik, tudásuk 

változásait. Szükség esetén be kell avatkozni az oktatási-nevelési folyamatokba. 

 A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. 

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

lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való 

igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben. A 

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

élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 

kifejezési formákat, amelyek a táncművészetben, képző- és iparművészetben, ötvöződnek. A 

művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamely/bármely 

területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma.  

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók:  

1. az értelem kiművelésére (kognitív kompetencia)  

2. segítő életmódra nevelésre (szociális kompetencia)  

3. egészséges és kulturált életmódra nevelésre (személyes kompetencia)  

4. a szakmai képzés alapozására (speciális kompetencia)  

 Az alapfokú művészetoktatás ezen területek gondozására nem azonos súllyal biztosít 

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

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai alapelvekből, célokból, 

feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le. 

 

Kulcskompetenciák 

 A NAT alapvető értékként kezeli az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az 

elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát.  

Ennek érdekében alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú 

kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a hatékonyság egyik 

feltételeként pedig a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tudásra alapozó 

tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá válását segítő szabályozást. 

 

 A NAT műveltségterületeinek fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett 

rendszerben jelenítik meg: 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 191 

 

- Digitális kompetencia 

- A hatékonyság, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia 

- Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

A NAT kiemelt fejlesztési feladati a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik a műveltségterületek 

bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

- Énkép, önismeret 

- Hon- és népismeret 

- Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 

- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Környezettudatosságra nevelés 

- A tanulás tanítása 

- Testi és lelki egészség 

- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 

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

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

megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti 

igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi 

tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes haladás, 

szereplés összetevői.  

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

tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, művek, 

koreográfiák megtanulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, dallamok és 

dalszövegek naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A népdalokon gyarapodott színes és 

gazdag szókincs, a tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fejleszti. A kiművelt növendék 

mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A tempó és dinamika betartása, a tánclépések megtanulása 

a figyelem, a koncentráció állandó munkáját igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák előadása különös 

figyelem-összpontosításra és rendre is szoktat. A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti 

elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a 

magatartásuk kulturáltságában is. 

 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 192 

 

Érvényességi rendelkezések 
 

 

Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: 2013. február 01-től 2021. augusztus 31-ig 

kimenő rendszerben. (utoljára a 2010/2011 –es tanévben Előképző évfolyamra beiratkozott növendékekre 

vonatkozólag) 

 

A pedagógiai program felülvizsgálatára öt évente kerül sor. 

A pedagógiai program módosításának indokai a megváltozott körülmény (közoktatási, személyi, tárgyi 

feltételek változása) lehetnek. 

A pedagógiai program megváltoztatásának módja: tantestületi határozat. 

A pedagógiai programot a kollégák bevonásával az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja el és a 

fenntartó hagyja jóvá. 

A pedagógiai program betartása nem csak szakmai tartalmi, hanem törvényességi követelmény is 

egyben. 

 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta és jóváhagyta: 

 

Szigetvár, 2013. január 7     ---------------------------------------------- 

        hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

A fenntartó jóváhagyta: 

 

Szigetvár, 2013.január 17.     ---------------------------------------------- 

        fenntartó 

PH. 

 

 
----------------------------------------- 

igazgató 

 

 

PH. 
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A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 
 

 
 

HELYI TANTERVE 
 

Érvényes 2011-2012-es tanévtől felmenő rendszerben 
 
 

 

 

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete a  

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kibocsátott  

tantervet elfogadta – helyi tanterv – ként használja. 

 
Kiegészítve a rendelet alapján készült részletes, évfolyamonként meghatározott, 

javasolt tananyaggal. 
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I.TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 
 

 

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 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 területén. Közelebb 
viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, 
közönségévé válik. 
 

A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 

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. 
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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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A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A tanszak tantárgyai 
 
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) 

Kötelezően 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) 

 

 

Tantárgyak és azok óraszámai 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: Társastánc   3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Főtárgy: Gyermektánc 2 2           

Kötelező tantárgy: 
Viselkedéskultúra 

    1        

Kötelező tantárgy: 
Társastánctörténet 

      1 1   1 1 

Kötelezően választható tantárgy   1 1 1 1   1 1   

Választható tantárgy:  

Társastánc gimnasztika 
2 2 1–2 1–2 1–2        

Választható tantárgy: 
Társastánc 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható tantárgy:  

Történelmi társastánc 
       1–2 1–2 1–2   

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 
utalnak 
 
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 előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet 

 
A képzés csoportos jellegű, a tanítási órák időtartama: 45 perc 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
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 vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 
követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 
mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
 
Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: 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 versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 
teljesítményt, szintet elérte 
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 
megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól 
felmentés adható 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 
külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a 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 
előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve 
vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét 
nem teljesítette. 
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TANANYAG 
 

 
GYERMEKTÁNC 

 
A gyermektánc oktatás elsődleges célja egy olyan egészséges, a művészetek iránt érdeklő 

gyermek nevelése, aki számára a társastánctanulás olyan tevékenységi forma, melyben fejlesztheti 
fizikális erejét, formálhatja testét, miközben fejlődnek értelmi képességei, térlátása, ritmusérzéke, 
munkához való hozzáállása és kitartása. 
 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A csoportos játékhoz szükséges képességek és készségek (egyensúly–, ritmus és 
térérzékelés) fejlesztése. 

 A munka természetes igényének, a megfelelő munkafegyelemnek, önkontrollnak a 
kialakítása. 

 Ismeretszerzési, tanulási és problémamegoldó képesség, kifejezőkészség fejlesztése (a 
beszéd, a zene, a mozgás összekapcsolása). 

 A tanuló fizikai állóképességének, tánc iránti szeretetének, technikai tudásának fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Egyszerű mozgások (járás, futás, különböző irányú lépések, ugrás, fordulat) 

 A helyes testtartás megtanítása  

 Gimnasztikai gyakorlatok (játékos formában, utánzással) 

 Rávezető gyakorlatok (testsúlyáthelyezés, súlyos és súlytalan lépés, helyzet) 

 Az irányok, térformák tudatos használata 

 Ritmikai gyakorlatok (hangjegyérték gyakorlatok, tempógyakorlatok) 

 Játékos táncok, gyermektáncok (Petronella, Hacke–spitze, Kis kacsa fürdik, Olálá, Kerek 
a káposzta, Letkiss…) 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es játékos táncokat, gyermektáncokat. A tanuló 
legyen képes a csoportos táncolás magatartásformáinak betartására, legyen nyitott, érdeklődő, 
fogékony, együttműködő és problémamegoldó. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A megfigyelőképesség, emlékezés és gondolkodás képességének fejlesztése 

 A rögtönzési és együttműködési képesség fejlesztése (indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás) 

 A megismerő– és befogadóképesség (az alapmotívumok és variációs lehetőségek) 
fejlesztése 

 Tér–, forma–, stílus– és ritmusérzék fejlesztése 
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Tananyag 

 Alapfogalmak tudatos alkalmazása 

 A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsút irányú lépések, jobbra fordulat, balra 
fordulat) 

 Ritmikai gyakorlatok (ritmusra történő járás, taps, ütemgyakorlatok, ütemfajták) 

 Dinamikus gyakorlatok (lendítések, emelések, hajlítások, nyújtások, fordítások, forgások) 

 Gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok (Country, Stomp, Disco Cha–cha–cha, 
Boogie–woogie, Polka, Csárdás…) 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc alapfogalmait, alapmozdulatait, továbbá az évfolyamon 
tanult gyermektáncokat, divattáncokat, nemzeti táncokat. 
A tanuló legyen képes a térben történő eligazodásra, a zenei lüktetések felismerésére. Tudjon a 
partnerrel, a csoporttal megfelelően kommunikálni 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

A gyermektáncok, divattáncok, nemzeti táncok leírását tartalmazó kiadványok, jegyzetek, 
ritmikával foglalkozó könyvek, a táncok zenéit tartalmazó CD–k, a terem méretének megfelelő 
audio készülék: CD lejátszó 
 

 
TÁRSASTÁNC 

 
A társastánc tanterv játékos tevékenységi formákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és 

improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai 
képességeit, gazdagítja önkifejezési formáit. A társastánc tantárgyat két év előképző után tíz éven 
át tanulják a tanulók. Az egymásra épülő, folyamatosan nehezedő táncok és azok motívumai 
jutatják el a tanulót az egyre magasabb szintű tánctudáshoz. A kompetenciaalapú tartalom, tanterv 
olyan területekre hívja fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, az 
önbecsülés, a felelősségérzet és a tolerancia. 
A művészeti munka eljuttatja a tanulót az alkotó munkához, mely hozzájárul a harmonikus, 
gazdag érzelemvilágú, egészséges gondolkodású személyiség kialakításához. A csoportos tanulás, 
az órákon való megmutatkozás lehetősége, a közös utazások, a bemutatók sikerei 
összekovácsolják a tanulókat, ezért igen nagy közösségformáló hatással bírnak. 

 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

 Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása  

 Az egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése 

 A ritmusérzék, technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség 
fejlesztése 

 
Tananyag 

 A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi 

 A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) 
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 A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai (bemutatkozás, felkérés, lekérés, 
leköszönés) 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a korok 
szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit. 
A tanuló legyen képes a táncos alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok 
alapjainak kombinálására 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása 

 A térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a 
közösségtudat formálása 

 A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs 
folyamatok elősegítése 

 A partnerek közötti kommunikáció javítása 
 
Tananyag 

 A standard és a latin tánctartás 

 A ritmusok, ritmikák 

 Táncirányok (Alignment) 

 Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) 

 Angol keringő:  

- Closed changes 

- Natural turn 

- Reverse turn  

 Tangó:  

- Walk 

- Progressive side step 

- Progressive link 

- Closed promenade  

 Quickstep  

- Quarter turn to right 

- Quarter turn to left (heel pivot) 

- Natural turn 

- Progressive chasse 

- Forward lock  

 Cha–cha–cha  

- Time step 

- Close basic 

- Open basic 

- Fan 

- Hockey stick 

- Check from OCPP 

- Check from OPP  
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 Rumba  

- Basic movement 

- Alternative basic movement 

- Forward walks in close hold 

- Backward walks in close hold 

- Fan 

- Hockey stick  

 Jive  

- Basic in place  

- Basic in fallaway 

- Change of place right to left 

- Change of place left to right  
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra jellemző 
testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat. 
A tanuló legyen képes partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon 
megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel részt venni. 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott forgásmennyiség, a 
használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és etűdökön 
keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása  

 A mozgáskoordináció, mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei 
beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás, a zenei hangsúlyok tudatosítása 

 A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos partnerkapcsolat kialakítása 

 A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai tökéletesítése 
 
Tananyag 

 A latin táncokban használt akciók (Action Used) 

 A standard táncokban alkalmazott forgásmennyiség (Amount of Turn) 

 Angol keringő  

- Natural spin turn,  

- Whisk, 

- Chasse from promenade position  

 Tangó  

- Rock turn,  

- Open reverse turn lady outside, 

- Back corté  

 Quickstep  

- Natural turn with hesitation,  

- Natural pivot turn,  

- Natural spin turn,  

- Chasse reverse turn  

 Cha–cha–cha  
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- Spot turn to left,  

- Spot turn to right, 

- Under arm turn to right,  

- Under arm turn to left,  

- Shoulder to shoulder,  

- Hand to hand,  

- Open hip twist,  

- Turkish towel  

 Rumba  

- Spot turn to left, 

- Spot turn to right,  

- Under arm turn to left,  

- Under arm turn to right,  

- Check from OCPP,  

- Check from OPP,  

- Hand to hand  

 Jive  

- Link,  

- Change of hands behind back,  

- American spin,  

- Left shoulder shove  

 A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök 
  
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a használt 
akciókat, az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket. 
A tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban történő, 
stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására. 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok elsajátítása, a 
standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés fejlesztése 

 A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása 

 A megfelelő viselkedésmódok kialakítása, az illemszabályok alkalmazása 

 Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás 
 
Tananyag 

 A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) 

 A standard táncokban használt emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) 

 Slowfox  

- Feather,  

- Three step,  

- Natural turn,  

- Reverse turn,  

- Closed impetus and feather finish  



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 203 

 

 Angol keringő  

- Closed impetus,  

- Hesitation change,  

- Outside change  

 Tangó  

- Open reverse turn lady in line,  

- Progressive side step reverse turn  

 Quickstep  

- Closed impetus,  

- Back lock  

 Samba  

- Natural basic movement,  

- Reverse basic movement,  

- Side basic movement,  

- Outside basic movement,  

- Progressive basic movement,  

- Whisks to left,  

- Whisks to right,  

- Promenade samba walks,  

- Side samba walk,  

- Stationary samba walks  

 Cha–cha–cha  

- Alemana,  

- Cross basic,  

- Cuban break in Open position  

 Rumba  

- Natural top,  

- Close hip twist,  

- Alemana  

 Jive  

- Curly whip,  

- Whip,  

- Throwaway whip  

 A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított etűdöket, 
az alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést. 
A tanuló legyen képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos 
kivitelezésére 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás elsajátítása az 
alapfigurákban 
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 A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet fejlesztése, stílusérzék 
kialakítása 

 Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a koreográfiák élményszerű előadása 

 A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és társművészetek iránti érdeklődés 
felkeltése 

 
Tananyag 

 Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma 

 Bécsi keringő  

- Natural turn,  

- Change from natural to reverse,  

- Change from reverse to natural  

 Slowfox  

- Natural weave,  

- Change of direction,  

- Basic weave  

 Angol keringő  

- Reverse corté,  

- Back whisk,  

- Basic weave  

 Tangó  

- Open promenade,  

- Left foot and right foot rocks  

 Quickstep  

- Reverse pivot,  

- Progressive chasse to right,  

- Tipple chasse to right  

 Paso doble  

- Appel,  

- Basic movement,  

- Sur place,  

- Chasses,  

- Elevations,  

- Huit  

 Cha–cha–cha  

- Cuban break in open CPP,  

- Split Cuban break in OCPP,  

- Split Cuban break from OCPP and OPP  

 Rumba  

- Open hip twist,  

- Side steps,  

- Shoulder to shoulder  

 Jive  

- Double cross whip,  

- Stop and go,  

- Rolling of the arm  
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 Samba  

- Reverse turn,  

- Corta jaca,  

- Travelling botafogos,  

- Shadow botafogos,  

- Promenade botafogo  
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az ellentétes 
törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát. 
A tanuló legyen képes alkalmazni a standard táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a 
testhajlást. 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok alapfiguráinak egymásra 
épülése 

 A koncentrálóképesség, kombinációs készség, rendszerszemlélet fejlesztése 

 A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek összefüggéseinek 
felismerése 

 
Tananyag 

 Bécsi keringő  

- Reverse turn  

 Angol keringő  

- Double reverse spin,  

- Reverse pivot,  

- Back lock,  

- Progressive chasse to right  

 Tangó  

- Natural twist turn,  

- Natural Promenade turn  

 Quickstep  

- Running finish,  

- Natural turn and back lock,  

- Double reverse spin  

 Slowfox  

- Closed telemark,  

- Open telemark and feather ending,  

- Top spin  

 Paso doble  

- Attack,  

- Separation,  

- Sixteen,  

- Twist turn,  

- Promenade,  

- Promenade close  
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 Cha–cha–cha  

- Changing feet variációk 1, 2, 3  

 Rumba  

- Forward walks in shadow position,  

- Alemana from open facing position with handshake hold,  

- Advanced opening out movement,  

 Samba  

- Travelling voltas,  

- Criss cross ,  

- Volta spot turn to right for lady,  

- Volta spot turn to left for lady,  

- Continuous volta spot turn  

 Jive  

- Promenade walks slow,  

- Promenade walks quick,  

- Change of place with double spin  
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive 
tanult haladólépéseit. A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban. 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

 A világtáncok kezdő– és haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési 
szabályait, magatartásformáit 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) 
alaplépéseit, alapfiguráit, a latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso 
doble, Jive) alaplépéseit, alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult 
haladólépéseit 

 A szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét 

 A táncparkett szabályait 
 
A tanuló legyen képes  

 A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak kombinálására 

 Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a 
közösségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus 
magatartásformák elsajátítására 

 A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és stílusos előadására, a 
páros és csoportos feladatok végrehajtására 

 A fogalmak megértésére, értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi 
és kulturális tevékenység során. Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra 

 Az önálló feladatvállalásra, az önálló ismeretszerzésre 

 Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga követelményeinek 
teljesítésére 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Társastánc főtárgy, 20–25 perc 
 
A vizsga tartalma 

 A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár által összeállított tánckombinációk 
bemutatásából áll 

 A tanulók párosan, csoportos formában, önálló előadásban mutatják be a táncokat 2–2 
percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a különböző ritmusok, 
stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 
alapfigurái, a latin–amerikai (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) táncok 
alaplépései, alapfigurái,  

 A Slowfox (Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin) és a Jive 
(Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin) 
haladólépései. 

 
 
A vizsga értékelése 

 a standard táncok és a latin–amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése, 

 a zene és a tánc összhangjának betartása, 

 a technikai biztonság, 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód, 

 a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában. 
 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 208 

 
Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A koreográfiakészítés, a táncszerkesztési elvek gyakorlati alkalmazása, a tanult táncok 
alaplépéseinek és alapfiguráinak, haladólépéseinek és haladó figuráinak alkalmazása során. 

 A stílusérzék, előadói készség, koncentrálóképesség fejlesztése. 

 Az önállóan készített, rövid koreográfiákban a standard és latin táncok stílusjegyeinek 
alkalmazása. 

 Belső igény kialakítása a különböző stílusirányzatokkal való találkozásra.  
 
Tananyag 

 A koreográfiakészítés szabályai és a táncszerkesztési elvek 

 Angol keringő  

- Weave from promenade position,  

- Closed telemark,  

- Open telemark and cross hesitation  

 Tangó  

- Promenade link,  

- Four step haladólépései 

 Slowfox  

- Hover feather,  

- Hover telemark,  

- Natural telemark,  

- Hover cross haladólépései 

 Quickstep  

- Quick open reverse,  

- Fishtail, 

- Running right turn haladólépései 

 Paso doble  

- Promenade to counter promenade,  

- Grand circle, 

- La passe,  

- Banderillas,  

- Syncopated separation  

 Samba  

- Natural roll,  

- Close rocks,  

- Open rocks,  

- Backward rocks,  

- Plait,  

- Circular voltas haladólépései 

 Cha–cha–cha  

- Open hip twist spiral,  

- Natural top finish A,  

- Natural top finish B,  
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- Close hip twist haladólépései 

 Rumba  

- Opening out to right,  

- Opening out to left,  

- Spiral,  

- Curl,  

- Reverse top haladólépései 

 Jive  

- Fallaway throwaway, 

- Overturned change of place left to right,  

- Ball change haladólépései 

 A standard és latin táncok stílusjegyei 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a Paso doble alap figuráit, az Angol keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep, 
Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Jive haladólépéseit, a koreográfiakészítés szabályait, a 
táncszerkesztési elveket. 
A tanuló legyen képes a standard és latin táncok stílusos eltáncolására, önállóan etűdök 
összeállítására. 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanult lépések és figurák neveinek szakszerű használata, a szakkifejezések alkalmazása. 

 A nyelvi kifejezőképesség fejlesztése. 

 A táncos szakirodalom gyakorlati használata. 
 
Tananyag 

 Szakkifejezések, fogalmak 

 A Bécsi keringő Fleckerl haladó figurája 

 Angol keringő  
Open telemark and wing,  
Open impetus and cross hesitation,  
Open impetus and wing haladólépései 

 Tangó  
Back open promenade,  
Outside swivels haladólépései 

 Quickstep  
Four quick run,  
V6,  
Closed telemark haladólépések 

 Slowfox  
Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending,  
Open impetus,  
Weave from PP,  
Reverse weave haladólépései 

 Cha–cha–cha  
Closed hip twist spiral,  
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Reverse top,  
Spiral haladólépései 

 Rumba  
Opening out from reverse top,  
Fallaway,  
Cuban rocks,  
Rope spinning haladólépései 

 Samba  
Closed volta,  
Contra botafogos,  
Samba locks in OPP,  
Samba locks in OCPP,  
Rhythm bounce,  
Simple volta,  
Methods of changing feet haladólépései 

 Paso doble  
Fallaway whisk,  
Fallaway reverse,  
Spanish line,  
Flamenco taps,  
Chasse cape,  
Travelling spins from PP haladólépései 

 Jive  
Windmill,  
Spanish arms haladó figurái 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult haladólépéseket és haladó figurákat, a tanult szakkifejezéseket és 
fogalmakat 
A tanuló legyen képes azok stílusos és pontos eltáncolására, a szaknyelv használatára 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanult lépések és figurák improvizatív használatának elősegítése. 

 A kombinációs készség, mozgásemlékezet, ritmusérzék, zenei lüktetésrendhez való 
igazodás fejlesztése, a saját egyéni karakter kialakítása. 

 A táncok stílusjegyeinek megismerése, a táncok stílusos megjelenítése. 

 A zene és a tánc összefüggéseinek felismerése. 
 
Tananyag 

 Improvizációs szabályok 

 Bécsi keringő  

- Contra check haladó figurája 

 Angol keringő  

- Outside spin,  

- Turning lock,  

- Closed wing,  
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- Turning lock to right haladólépései 

 Tangó  

- Fallaway promenade,  

- Four step change,  

- Brush tap haladólépései 

 Quickstep  

- Six quick run,  

- Zig–zag,  

- back lock and running finish,  

- Change of direction haladó figurák 

 Slowfox  

- Natural twist turn,  

- Curved feather to back feather,  

- Natural zig–zag from PP haladó figurái 

 Cha–cha–cha  

- Rope spinning,  

- Sweetheart,  

- Follow my leader,  

- Curl haladólépései 

 Rumba  

- Sliding doors,  

- Three alemanas,  

- Fencing,  

- Three threes haladólépései 

 Paso doble  

- Travelling spins from CPP,  

- Changing feet variációk One beat hesitation,  

- Syncopeted chasses,  

- Left foot variation,  

- Coup de pique haladólépései 

 Jive  

- Toe heel swivels,  

- Flicks into break,  

- Simple spin haladó figurái 

 Samba  

- Argentine crosses,  

- Rolling off the arm,  

- Three step turn,  

- Cruzados walks,  

- Cruzados locks haladó figurái 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az improvizáció szabályait, a standard és latin táncok tanult 
haladólépéseit és haladó figuráit 
A tanuló legyen képes improvizálásra, a tanult koreográfiák bemutatására, stílusos eltáncolására 
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10. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

 Az előadói készség, a rendszerező képesség fejlesztése 

 Egyéni táncstílus kialakítása 

 Önálló ismeretszerzés és gondolkodás fejlesztése 

 Az összefüggések keresése, a rendszerezés, a tudatos gyakorlás iránti igény kialakítása 
 
Tananyag 

 Angol keringő  

- Fallaway reverse and slip pivot,  

- Hover corté,  

- Drag hesitation,  

- Fallaway whisk,  

- Left whisk,  

- Contra check haladó figurái 

 Tangó  

- Fallaway four step,  

- Basic reverse turn,  

- The chase,  

- Fallaway reverse and slip pivot,  

- Five step haladó figurái 

 Quickstep  

- Cross swivel,  

- Rumba cross,  

- Tipsy to right and left,  

- Hover corté,  

- Cross chasse haladó figurái 

 Slowfox  

- Fallaway reverse and slip pivot,  

- Natural hover telemark,  

- Bounce fallaway with weave ending haladó figurái 

 Cha–cha–cha  

- Aida,  

- Opening out from reverse top,  

- Slip–close chasse,  

- Syncopated open hip twist haladó figurái 

 Rumba  

- Continuous hip twist,  

- Continuous circural hip twist,  

- Cucharachas,  

- Syncopated open hip twist haladó figurái 

 Jive  

- Reverse whip, 

- Chicken walks haladó figurái 

 Samba  

- Promenade to counter promenade runs,  
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- Carioca runs,  

- Drug,  

- Dropped volta,  

- Samba side Chasses haladó figurái 

 Paso doble  

- Alternative entries to PP,  

- Twists,  

- Separation with fallaway ending,  

- Separation with lady’s caping walks,  

- Farol,  

- Fregolina incorporating farol haladó figurái 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 
figuráit, az alkalmazott technikákat, táncokra jellemző stílusjegyeket 
A tanuló legyen képes a standard és latin táncok koreográfiájának stílusos eltáncolására szólóban, 
párban és csoportban  

 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána 

 
A tanuló ismerje 

 A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó 
figuráit, az alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

 A szakkifejezéseket, fogalmakat 

 A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

 A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 
 
A tanuló legyen képes 

 A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

 A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

 A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

 A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

 Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 
mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

 Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 
beszélni 

 A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon 
túl nyúló kapcsolatok kiépítésére 

 Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 
teljesítésére 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánc, főtárgy 25–30 perc 
 
A vizsga tartalma 

 A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 
kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a 
tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során 
lemérhető a tanulók technikai tudása, ritmus–, tér– és stílusérzéke, együttműködő 
készsége és művészi önkifejezése 

 A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 
alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

 A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, 
alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

 Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt 
nem kell bemutatni!) 

 
A vizsga értékelése 

 a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia 
pontos kivitelezése 

 a zene és a tánc összhangjának betartása 

 a technikai biztonság 

 a tánc stílusának megfelelő előadásmód 

 a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 
 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz. 
 Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai. 

 Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k. 

 A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó. 

 Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák). 
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VISELKEDÉSKULTÚRA 
 

A viselkedéskultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a 
mindennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait, magatartásformáit 
Az udvariasság, az ízléses megjelenés, az alkalmazkodó készség, kombinációs készség mellett 
kialakul a tanulóban az esztétikai minőség tisztelete, mások megismerésének igénye, az emberi 
jogok tiszteletben tartása 
 

 
Alapfokú évfolyamok 

 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

 Az önmegismerés, az önkontroll, az önfejlesztés igényének kialakítása 

 A kezdeményezőképesség és a kreativitás fejlesztése 

 A kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása 
 
Tananyag 

 Viselkedésünk alapjai 

 Viselkedés táncos alkalmakkor 

 Az étkezés illeme 

 Testünk, ruhánk, környezetünk tisztasága 

 Nők és férfiak (fiúk és lányok) 

 Művelődés, szórakozás 

 Az ajándékozás illeme 

 Utazás, közlekedés 

 Kapcsolattartás távolról 

 Nemzeti sajátosságok 

 Amit még illik tudni 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a táncos alkalmakkor való viselkedés szabályait és a köznapi élet 
illemtanát. 
A tanuló legyen képes a helyes és kreatív nyelvhasználatra az oktatásban, a családi életben és a 
szabadidős tevékenységben, valamint a viselkedés általánosan elfogadott és a táncos alkalmakra 
vonatkozó szabályainak gyakorlati alkalmazására. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 Az illemmel, etikettel, protokollal foglalkozó hazai kiadású könyvek,  

 kérdések–feleletek oktatási segédkönyv,  

 intelligenciatesztek. 
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TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET 

 

A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XIX. századi társastáncok 
kialakulását, történeti hátterét, neves hazai és nemzetközi alkotóit és műveiket. A társastáncok 
stílus és formavilágát, az európai és hazai táncmozgalmak törekvéseit, és műhelyeik fejlődését. 
 

Alapfokú évfolyamok 
  

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló táncelméleti, tánctörténeti tudásának, személyiségének, esztétikai és művészeti 
tudatosságának, nyelvi kommunikációjának fejlesztése, összegző és szintetizáló 
képességének javítása 

 
Tananyag 

 A társastánc művészi és közhasznú formái 

 A társasági táncélet alkalmai, eseményei 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

 A standard és latin–amerikai táncok kialakulása, történeti háttere 
 
Követelmények 

 A tanuló ismerje a standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és 
latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) történeti 
kialakulását, stílusjegyeit és formáit, a társasági táncélet alkalmait és eseményeit, a 
társastánc művészi és közhasznú formáit, a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait 
és korszakait 

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

 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló stílusérzékének, elemző képességének, analizáló értelmezésének, aktív befogadó 
magatartásának, egyéni és közösségi alkotótevékenységének fejlesztése. 

 
Tananyag 

 A XIX. század társastánc élet (Ausztria, Csehország, Olaszország, Franciaország) 
nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyei, képviselői 

 Az európai táncmozgalmak törekvései és fejlődésük 

 A XIX. századi hazai táncmozgalmak és műhelyek fejlődése 
 
Követelmények 

 A tanuló ismerje a XIX. század európai és magyarországi táncélet fejlődését, jeles 
képviselőit, munkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a 
kor társastáncainak formanyelveit 

 A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

 A standard (Angol keringő, Bécsi keringő, Tangó, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 
táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáit, stílusjegyeit 
(jellege, ütem, tempó, ritmus) 

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének állomásait, 
alkotóműhelyeit és jeles képviselőit 

 A magyar társasági táncélet alkalmait és eseményeit 
 
A tanuló legyen képes 

 A tánc sajátosságaira való érzékenységre, a stílusismeretre, a szakmai szókincs és 
fogalomkészlet önálló használatára 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánctörténet, 10 perc 
 
A vizsga tartalma 

A szaktanár által összeállított szóbeli tételsor alapján a tanulók számot adnak a XIX. 
századi magyar és európai társasági táncélet fejlődéséről, korszakairól és neves táncmestereikről. 
A standard és latin–amerikai táncok kialakulásáról, történeti hátteréről, a társasági táncélet 
alkalmairól és eseményeiről 

 A társasági élet alkalmai. 

 A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakai, alkotói. 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai. 

 A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói. 
 
A vizsga értékelése 

 A standard (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) és latin–amerikai 
táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) közhasznú formáinak, 
stílusjegyeinek ismerete (jellege, ütem, tempó, ritmus). 

 A XIX. századi hazai és nemzetközi társastáncélet fejlődésének, alkotóműhelyeinek és 
jeles képviselőinek ismerete. 

 A magyar társasági táncélet alkalmainak és eseményeinek ismerete. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 A standard táncok, a latinamerikai táncok történeti kialakulását, stílusjegyeit és formáit 
tartalmazó társastánckönyv,  

 a táncalkalmakkal, a nemzetközi és hazai táncélettel, a színpadi táncművészettel 
foglalkozó könyvek,  

 oktatási segédanyagok, társastánc videokazetták, DVD–k,  

 televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó 
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Továbbképző évfolyamok 

 
A társastánctörténet tantárgy célja, hogy a tanuló megismerje a XX–XXI. század 

tánctörténetének kiemelkedő hazai– és nemzetközi képviselőit, az európai társastáncélet 
fejlődését, a kor hazai alkotóműhelyeit és a formációs társastáncok kialakulását, aktív 
közreműködőként vegyen részt táncművek, koreográfiák elemzésében. 
 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A társastáncok hazai és nemzetközi irányzatainak, alkotóműhelyeinek és képviselőinek 
megismertetése. 

 A táncelméleti tudás valamint az összegző és szintetizáló képesség fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Az európai társastáncélet fejlődése és alkotóműhelyeinek kialakulása (Anglia, 
Németország, Olaszország) 

 A magyarországi táncközösségek, táncklubok és táncszervezetek kialakulása és a 
nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódása a XX. századtól napjainkig 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a társastánc hazai és nemzetközileg meghatározó alkotóműhelyeit, 
képviselőit, az európai táncmozgalmak törekvéseit és fejlődésüket, a hazai táncmozgalmak és 
műhelyek fejlődését. 

A tanuló legyen képes a nemzetközi társastáncélet kiemelkedő műhelyeinek és 
stílusjegyeinek felismerésére, a magyarországi társastáncmozgalom fejlődésének, alkotóiknak és 
produkcióiknak a felismerésére, tudatos értelmezésére. 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Kiemelkedő hazai és nemzetközi (európai) táncművek, formációs alkotások elemzése és 
összehasonlítása. 

 Életpályák és életművek megismerése a magyarországi társastáncmozgalomban, 
társastáncművek analizálása. 

 
Tananyag 

 A nemzetközi és magyarországi formációs társastáncok kialakulása. 

 A XX–XXI. század hazai alkotóműhelyek és szakemberek (pedagógusok) életpályája és 
műveik. 

 Jeles koreográfiák a társastáncmozgalomban. 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a formációs társastáncok kialakulásának történetét, a XX–XXI. század 
kiemelkedő hazai alkotóit, műveiket. Biztosan tudjon eligazodni a formációs társastáncok 
világában, isme fel az alkotók műveit. A társastáncok stílus és formavilágában legyen jártas és 
önálló. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

A nemzetközi és hazai táncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi táncművészet 
legfontosabb ágazatait, korszakait, a hazai társastánc mozgalom kiemelkedő táncprodukcióit 
 
A tanuló legyen képes 
A múlt és a jelen értékeinek befogadására 
 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Társastánctörténet, 10 perc 
 
A vizsga tartalma 

 A társasági élet alkalmai 

 A XX–XXI. századi nemzetközi és hazai társastáncélet kibontakozása, legfontosabb 
korszakai, alkotói 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatai, korszakai 

 A hazai társastáncmozgalom kiemelkedő táncprodukciói 

 A formációs társastáncok kialakulásának története 
 
A vizsga értékelése 

 a nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakainak, alkotóinak ismerete, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak ismerete, 

 a hazai társastánc mozgalom táncprodukcióinak ismerete, 

 a formációs társastáncok kialakulásának története. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 A nemzetközi és hazai társastáncélet legfontosabb korszakait, alkotóit, a színpadi 
táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait bemutató könyvek,  

 oktatási segédanyagok,  

 kiemelkedő táncprodukciókat tartalmazó videokazetták, DVD–k,  

 televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó 
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TÁRSASTÁNC GIMNASZTIKA 
 

A társastánc gimnasztika oktatás elsődleges célja, hogy a tanuló a speciális 
társastáncformák és táncok elsajátításához megfelelő erőnlétben, izomzata gondosan előkészített 
és bemelegített állapotban legyen. Alapvető cél a sérülések elkerülése, a testtartási hibák javítása, a 
koordináció és a ritmikai készség fejlesztése 
 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A helyes, tudatosan kontrollált légzéstechnika és testtartás megtanulása és alkalmazása, a 
koordinációs készséget fejlesztő gyakorlatok és motívumok elsajátítása, tudatos 
alkalmazása és kivitelezése 

 
Tananyag 

 A kontrollált légzéstechnika elsajátítása 

 A mozdulat iránya 

 A mozdulat magassága és mélysége 

 A mozdulat ritmusa 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a helyes légzéstechnikát, az alaptartást és annak kontrollját, a mozdulatok 
sajátosságait, tájékozódást a térben. 
A tanuló legyen képes a kontrollált légzésre és mozgásra, eligazodni a térben – színpadi 
térformákban – és zenei interpretációkra koordinált mozgáskombinációk kivitelezésére. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A mozgás esztétikai törvényszerűségeinek megismerése és tudatos alkalmazása a 
gyakorlatokban, az akusztikus és vizuális képességek, ritmikai készségek és koordinációs 
képességek fejlesztése 

 
Tananyag 

 A karok, törzs, lábak izomzatának erősítése 

 Az egyensúlyi helyzet tudatos kialakítása 

 A táncelőkészítő gimnasztikai gyakorlatok összeállítása etűd formában 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a test izomzatának erősítését, az egyensúlyi helyzeteket, gyakorlatokat és 
etűdöket. A tanult mozgásformák önálló, plasztikus végrehajtását, a szakkifejezések tudatos 
használatát és ismeretét. 
A tanuló legyen képes testének tudatos kontrolljára, izomzatának és testrészeinek erősítésére és 
bemelegítésére, egyensúlyi helyzetek kialakítására és tudatos alkalmazására. 
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Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladat 

 A természetes mozgásfajták megismerése, a mozgáskészségen alapuló mozgásérzék 
tudatosítása, a ritmika, az izomerő tudatos használata, az egyéni improvizáció fejlesztése 

 
Tananyag 

 Az előképző gyakorlatainak egymás utáni folyamatos összekapcsolása 

 A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

 Lábgyakorlatok 

 Nyakgyakorlatok 

 Törzsgyakorlatok 

 Kargyakorlatok 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a mozgás esztétikai törvényszerűségeit, a láb–, nyak–, törzs– és 
kargyakorlatokat, a tanult mozgásformák tudatos és plasztikus végrehajtását. Legyen kreatív, 
gondolatait tudja kifejezni nem csak verbális, hanem nonverbális kifejezési eszközök segítségével 
is. 
A tanuló legyen képes testének és testrészeinek esztétikus használatára, mozdulatainak és 
tánckombinációinak tudatos értelmezésére és kivitelezésére. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló tudatos izomhasználata, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek ismerete, 
kombinációs gyakorlatok, etűdök önálló összeállítása, a mozgásfolyamatok kontrollja 

 
Tananyag 

 Lábgyakorlatok álló helyzetben 

 Törzsgyakorlatok (fekvésben, rúd mellett) 

 Hasizomgyakorlatok 

 Kargyakorlatok 

 Kombinációs gyakorlatok 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje álló és fekvő helyzetben a láb– és törzsgyakorlatokat, a 
hasizomgyakorlatokat és kombinációkat. 
A tanuló legyen képes az esztétikus mozdulatok, erősítő és bemelegítő sorozatok kivitelezésére, 
az izomerősítő gyakorlatok valamint kombinációk helyes és tudatos bemutatására, művészi 
kifejezésére, interpretálására. 
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3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az etűdkészítés szabályainak megismerése. 

 Az izolált testmozgások, kar – lábgyakorlatok elsajátítása. 

 Önálló kombináció és etűdkészítés. 
 
Tananyag 

 Karhajlítás, nyújtás, feszítés 

 Kézfej, ujjak tudatos használata 

 Lábgyakorlatok – alsó lábszár, felső lábszár függetlenített mozgásai, lábujjgyakorlatok 

 Törzsívek 

 Testhullám 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a hajlítást, feszítést, nyújtást, a kar– és lábgyakorlatokat, a test izolációt, a 
tudatos testhasználatot 
A tanuló legyen képes a testrészek izolációjára, önálló etűd készítésére, a zenei frázisok és 
lüktetések felismerésére, a gyakorlatok egységeinek megkülönböztetésére 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 A gimnasztikai gyakorlatokat bemutató tankönyv,  

 CD–k a ritmikus mozgáshoz,  

 a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó) 
 

 
TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 

(Választható tantárgy) 
 

A tantárgy célja: 
A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk 

korszakok, valamint a XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok 
szokásaival és illemtanával. 

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen 
belül koordinációs képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, 
továbbá a tanulók koncentráló képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és 
koreográfiai memóriájának, improvizációs készségének fejlesztését. 

Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és 
társas kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a 
tanulók előadói készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez.  

Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, 
fejlődjön komplex korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan 
visszakapcsolni. 
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Alapfokú évfolyamok 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 
való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 
fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 
jelentéseinek megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 
koreográfiák által. 

 A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 
 
Tananyag 

 XVI. századi reneszánsz társastáncok 

 Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, 
meghajlások 

 Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 

- Branle double,  

- Branle simple,  

- Branle gay,  

- Branle de Bourgogne 

 Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’ air, reprise, branle, Capriole, 
révérence 

 A koreográfiák körben vagy láncban előadva.  

 Díszítés improvizáció 

 A szabálytalan branle; 

- Branle coupé,  

- Branle coupé,  

- Charlotte,  

- Branle coupé Aridan 

 Zenei anyag–memorizálás,  

 koreográfiatanulás 

 Táncos játékok 

 A tréfás, utánzó branle; 

- Branle morgué,  

- Branle des Chevaux,  

- Branle des Lavandieres,  

- Branle des Pois,  

- Branle de la Montarde 

 Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 

 Páros táncok 

- Lépő tánc: Pavane 

 Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret 

 Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 
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- Ugrós tánc: Gaillarde 

 Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 

 Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 

 Cinq pas variációk: „croisé”, „pieds joints” 

 Pas raccourci: révérence passagiere 

 Egyéb variációk: fleuret, onze pas 

 Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 

 Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 

 Koreográfia szóló párra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
együttműködésre 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 
való elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 
fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 
jelentésének megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 
koreográfiák által. 

 A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Barokk báli táncok 

- Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, 
plié, élevé, port des bras 

- Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 

- Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 

- Etüd 4/4–ben 

 Menüett 

- Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 

- Menüett etüd 3/4–es zenére 

- Contredance français; 

- Menuet, R. A. Feuillet: La Bergere, Menuet du Chevalier 

- Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 
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- Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két 
kezet nyújt 

- Koreográfia 

 Angol country dances 

- Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 

 Ismétlő anyag 

 Reneszánsz társastáncok 

 Gaillarde koreográfia szóló párra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
együttműködésre 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba 
való elhelyezése valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának 
fejlesztése az adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 

 A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok 
jelentésének megismertetése. 

 A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a 
koreográfiák által. 

 A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Polonaise 

- Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 

- Koreográfia 

 Francia négyes 

- Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 

- Francia négyes kiválasztott tételei 

 Körmagyar 

- Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős 
forgó, toppantó, villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 

- Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 

 Ismétlő anyag 

 Korszakonként egy–egy koreográfia 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott 
szakkifejezéseket, azok jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult 
történelmi társastáncanyagot. 
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A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc 
összhangjának betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett 
együttműködésre. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k,  

 történelmi társastánc leírásokat tartalmazó könyvek,  

 korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai,  

 viselettörténeti könyvek,  

 történelmi társastánc DVD–k,  

 a terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó),  

 televízió, DVD lejátszó 
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MODERNTÁNC TANSZAK 
 

 

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 
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 oktatást és 
nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 
 

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 

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 
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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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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: 
Kreatív 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: 
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 
Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 
 

Tantárgyak és azok óraszámai 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: Berczik-technika 1 1 3 3         

Főtárgy: Jazz-technika     3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3 3 

Kötelező tantárgy: Kreatív 
gyermektánc 

1 1 1 1         

Kötelező tantárgy: Limón-
technika 

      1 1     

Kötelező tantárgy: 
Tánctörténet 

          1 1 

Kötelezően választható tantárgy     1-2 1-2   1 1   

Választható tantárgy: 

Berczik-technika 
2 2 1-2 1-2         

Választható tantárgy:  

Jazz-technika 
    1-2 1-2 1-2 1-2     

Választahtó tantárgy: 

Kontakt improvizáció 
      1-2 1-2     

Választható tantárgy: 

Graham-technika 
        1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális 

óraszámra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 
szükséges időre utalnak 
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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 előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 
vehet. 
 

A képzés csoportos jellegű, a tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
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 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 
 
Vizsga tantárgyak 

 Művészeti alapvizsga 

- 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 teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként 
külön–külön osztályzattal kell minősíteni 
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a 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 
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Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 
 

 

TANANYAG 
 

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 pozitív érzelmek felkeltésével 
kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel. 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 
plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti 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 alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A 
képzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető. 
 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 
testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 
mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 
megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 
Tananyag 

 Alapgyakorlatok 

 Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

 A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, 
testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő kilengései) 
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 A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 
kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

 Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, 
érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

 Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 
kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

 Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, 
központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, 
változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

 Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

 Ülésmódok 

 Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

 A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 
végrehajtható mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, 
távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

 A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a 
természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: 
átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs és táncos feladatok 

 Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 
gyakorlatok 

 Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 
gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 
mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

 Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a 
tanár által készített etűd elsajátítása 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

 Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő 
lehet a korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

 Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

 Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

 Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági 
foka, hajlítási szöge 

 A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a 
térrajz 

 Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 
összhangja 

 A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 

 Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

 A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

 A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés 

 Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 
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 A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– 
gyengítés 

 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő 
szinten. 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. 
Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon. 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, 
tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 
szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, 
társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok  

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 
testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 
mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 
megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 
Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 
lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, 
passzé járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 
kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan 

 Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

 A fekvő– és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 
állásban, nehezített változatban 

 A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 
gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, 
a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 
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 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, 
kézfej és ujjak 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 
lábszár 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai 
felhasználásával 

 Improvizáció–szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a külső szemlélő által 
észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 
mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével 

 Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 
etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” 
szólóban 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

 Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 
(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 
előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 
határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 
kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és 
etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 
kontaktus létesítésére 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 
testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 
mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 
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 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 
megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 
Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal 
körben, 

- hintalépés előre–hátra,  

- hárrmaslépés,  

- táncos alapjárás,  

- lábujjon, sarkon, külső talpélen járás,  

- hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás,  

- érintőjárás,  

- passzéjárás,  

- hintajárás,  

- futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel,  

- galopp,  

- alap tánclépések 
 

 Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál 

 Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 
kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikusan 

 Törzsgyakorlatok  

- fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban.  

- A térdelő–, fekvő–, ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban,  

- nehezített és kombinált formákban,  

- változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben,  

- a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs, táncos feladatok 

 A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

 Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, 
egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban 

 Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott 
zenére: 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

 Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot 
(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 
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A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus 
mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom 
szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves 
vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 
kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és 
etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 
kontaktus létesítésére 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a 
testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 
mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a 
zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának fejlesztése. 

 Az alkat optimalizálása. 

 A formaérzék kialakítása. 

 A légzőizmok működésének tudatosítása. 

 A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 
kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése. 

 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 
megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége. 
 
Tananyag 

 Bemelegítő járás és futásgyakorlatok  

- kartartásokkal,  

- aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben:  

- hintalépés előre–hátra,  

- hármaslépés,  

- szökkenő hármas,  

- táncos alapjárás,  

- lábujjon, sarkon, külső talpélen járás,  

- hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás,  

- érintőjárás,  

- passzéjárás,  

- hintajárás,  

- futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel,  

- galopp,  

- sasszé,  

- alap tánclépések 

 Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál 
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 Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 
kombinációkkal, variációkkal, aszimmetrikusan is 

 Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 
kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc–
egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, 
változó dinamikával. 

 Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és 
aszimmetrikusan 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

 Diagonál gyakorlatok 1–4 fős csoportokban 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő 
lépésekkel 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 Koordinációs, táncos feladatok 

 A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

 Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 
„koreográfia” szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és 
szabadon választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló 
koreográfiák 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

 Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3–5 m–es szalag, 
bot (Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 
térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 
mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus 
mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom 
szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves 
vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 
tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 
kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és 
etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 
kontaktus létesítésére 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Kísérő ritmushangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 
ritmusbot, műanyag labda 2–3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 
m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola 
helyi tanterve szerint 
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KREATÍV GYERMEKTÁNC 

  
A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 
megélése. A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás 
segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai 
variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni 
saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A 
képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 
kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 
 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

 A tanuló tér és formalátásának fejlesztése 

 A tanuló önfegyelmének növelése 

 A koncentrációkészség növelése 

 A megfigyelőképesség kialakítása 

 A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

 A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

 A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

 A szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Tananyag 

 Ismerkedő táncok 

 Ábrázoló táncok 

 Csoportos táncok 

 Ünnepi táncok 

 Izom puzzle/testtudati táncok 

 Kitalálós játékok 

 Ábrázoló és csoportjátékok 

 Anyaggal való játékok 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a 
játéktevékenységre. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A kreativitás fejlesztése 
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 A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

 A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

 A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

 Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

 A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

 A megoldási lehetőségek feltérképezése 

 A döntésképesség növelése 

 A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

 A szociális érzékenység fejlesztése 
 
Tananyag 

 Energia levezető, összehangoló játékok 

 Koncentrációt növelő játékok 

 A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

 Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, 
járás, futás, ugrás) 

 Alapvető gyakorlattípusok használata: 

 Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

 Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

 Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú 
mozgások tudatosítása  

 Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

 Zenei táncjátékok 

 Bizalmi játékok 

 Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

 Koncentrálós és kitalálós játékok  

 Ábrázoló és csoportjátékok 

 Anyaggal való játékok 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 
kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 
gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és 
ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

 A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

 Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes 
mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 
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 Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének 
kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

 A mozgásmemória fejlesztése 

 A problémák felismertetése előre és utólag 

 A tér–, ritmika–, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

 A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 
 
Tananyag 

 Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

 Koncentrációt növelő játékok 

 Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

 Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más 
szabályrendszerekhez 

 Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások 
megkülönböztetése 

 Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

 Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

 Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

 A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

 Az érzékszervek adta világ felfedezése 

 A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 
 
Követelmények: 

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat. 
A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 
spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó 
helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új 
ismereteit. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

 A koordinációs készség fejlesztése 

 A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

 A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 
 
Tananyag 

 Energia összehangoló játékok 

 Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

 Koncentráló képességet javító feladatok 

 A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való 
kipróbálása, a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

 Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

 Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 
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 Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 
tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

 Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, 
felezés, kiegészítés 

 Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

 Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

 Mozgáselemzés, stíluselemzés 

 Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja 
testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, 
ismerje a zene alapvető alkotórészeit. 

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, 
mozgásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 
JAZZ–TECHNIKA 

 
A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira 

épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai 
kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 
Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 
plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben 
az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai 
különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 
koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére 
fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. 
A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint 
fontosságának megéreztetése. 

 A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 
alkalmazva. 

 Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása. 
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 A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása. 

 A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése. 

 A térhasználati képesség, készség kialakítása. 

 Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása. 
 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználása Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, 
kapcsolódva az előző években tanultakhoz 

 Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Jazz karpozíciók és karvezetések 

- Klasszikus balett karpozíciók I., II., III. 

- Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

- Port de bras szögletes karpozíciókkal 

- Demi plié I., II., VI. pozícióban 

- Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos 
átmenetekkel 

- Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

- Passé parallel és en dehors pozíciókban 

- Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

- Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

- Flat back 

- Developpé először földön, majd álló helyzetben 

- Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

- Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

- Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton 
mindig áthaladva 

 Térbeosztás: térirányok 

 Összekötő lépések: 

 Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

 Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

 Ugrások: 

- Két lábról–két lábra 

- Két lábról–egy lábra 

- Egy lábról–egy lábra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a 
technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a 
tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 
tartalmazzon rövid improvizációs részt is 
 
 
 
 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 243 

 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 
alkalmazása. 

 A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása. 

 Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése. 

 A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 
létrehozása. 

 A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal. 

 A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által. 
 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználásával 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

- Port de bras IV. pozíció grand plié 

- Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

- Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

- Twist előkészítő második pozícióból karral 

- Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

- Flat back. Developpé álló helyzetben 

- Enveloppé álló helyzetben 

- Rand battement álló helyzetben 

- Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a 
középponton áthaladva és a körívek mentén 

 Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

 Összekötő lépések irányváltásokkal: 

 Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

 Pas de bourrée 

 Triplet 

 Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

 Ugrások: 

- Két lábról–két lábra 

- Két lábról–egy lábra 

- Egy lábról–két lábra 

- Egy lábról–egy lábra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 
szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség 
szintjén történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból  
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összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 
improvizációs részt is 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 
alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása. 

 Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve. 

 A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben 
elmozdulva. A testtudat kialakításának megalapozása. 

 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználása 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal 

- Port de bras gyakorlat 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
pliével és spirállal 

- Developpé, enveloppé 

- Attitude 

- Adagio 

- Grand battement 

- Térben elmozduló grand–battement. 

- Twist 

- Hinge 

- Arch 

- Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 
alkalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és 
ritmizálva 

 Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 
leereszkedve, legördülve 

 Pas de bourrée 

 Croisé–ból change 

 Triplet 

 Pivot 

 Tombé 

 Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

- Két lábról – két lábra 

- Két lábról – egy lábra 
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- Egy lábról – két lábra 

- Egy lábról – egy lábra 

- Egyik lábról a másik lábra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 
szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 
elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség 
szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése. 

 A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása. 

 A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása. 

 A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 
figyelembevételével. 

 A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 
kombinációkban. 

 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális felhasználása 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal 

- Port de bras gyakorlat 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
pliével és spirállal 

- Developpé, enveloppé 

- Attitude 

- Adagio 

- Grand battement 

- Térben elmozduló grand–battement 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy 
idejű alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és 
ritmizálva  

 Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

 Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 
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 Pas de bourrée 

 Change 

 Triplet 

 Pivot 

 Tombé 

 Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

- Két lábról – két lábra 

- Két lábról – egy lábra 

- Egy lábról – két lábra 

- Egy lábról – egy lábra 

- Egyik lábról – másik lábra 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 
szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a 
stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 
A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 
A tanuló legyen képes 

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire 
jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és 
tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, 
gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos 
etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
 
A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 
gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és 
néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, 
önállóan mutatnak be. 
Témakörök 

 Parallel és en–dehors pozíciók 
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 Balett és jazz karpozíciók 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

 A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, 
pas de bourre, chassé, pivot 

 Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement 
tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté 
használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 

 A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 
 
A vizsga értékelése 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete 

 A gyakorlatok technikai biztonsága 

 A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 
 

 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 
folyamatos bővítése. 

 A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 
felismertetése által. 

 A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 
megismertetése és állandó fejlesztése. 

 A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 

 A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

 A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 
fejlesztése. 

 A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
maximális kihasználása 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

- Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en 
dehors pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, 
parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal 

- Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

- Attitude parallel és en dehors 
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- Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

- Térben elmozduló grand battement 

- Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Arche 

- Balance és offbalance helyzetek 

 Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

 Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

 Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

 Pas de bourrée 

 Pas de bourrée en tournant 

 Keresztlépés – pas croisé 

 Triplet 

 Pivot 

 Tombé 

 Soutenu 

 Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar 
használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

- Két lábról – két lábra – sauté 

- Két lábról – egy lábra – sissone 

- Egy lábról – két lábra – assemblé 

- Egy lábról – egy lábra – sauté 

- Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a 
technikára jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a 
térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 
 

 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 
folyamatos bővítése. 

 A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 
felismertetése által. 
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 A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 
megismertetése és állandó fejlesztése. 

 A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása. 

 A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

 A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség 
fejlesztése. 

 A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 
mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

- Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 
karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

- Port de bras gyakorlat 

- Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
(pliével és spirállal) 

- Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 
(pliével és spirállal) 

- Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

- Attitude parallel és en dehors 

- Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

- Térben elmozduló grand battement 

- Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

- Tilt 

- Twist 

- Hinge 

- Arch 

- Balance és offbalance helyzetek 

 Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

 Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

 Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

 Pas de bourrée 

 Pas de bourrée en tournant 

 Keresztlépés – as croisé 

 Triple 

 Pivot 

 Tombé 

 Soutenu 

 Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar 
használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

 Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

- Két lábról – két lábra – sauté 
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- Két lábról – egy lábra – sissone 

- Egy lábról – két lábra – assemblé 

- Egy lábról – egy lábra – sauté 

- Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a 
technikára jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a 
térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 
perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 
mélyítése. 

 A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 

 A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 
koncentrációs készség fejlesztése. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 
készség fejlesztése. 

 A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése. 

 A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 
 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 
mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 
mozgáslehetőségére építve 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

 Középgyakorlatok: 

 A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 
tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

 Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 
pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

 Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

 Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva  

 Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

 Féltalpon, pliében 

 Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

 Pas de bourrée 

 Pas de bourrée en tournant 
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 Keresztlépés – pas croisé 

 Triplet 

 Pivot 

 Tombé 

 Soutenu 

 Glissade 

 Pas couru 

 Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal 
és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel 
és váltásokkal. Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben 
elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

 Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

 A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

- Két lábról – két lábra – sauté 

- Két lábról – egy lábra – sissone 

- Egy lábról – két lábra – assemblé 

- Egy lábról – egy lábra – sauté 

- Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a 
technikára jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 
gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos 
alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a 
stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 
1,5 perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 
mélyítése. 

 A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 

 A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 
koncentrációs készség fejlesztése. 

 A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 
készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus 
mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása. 

 
Tananyag 

 Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 
mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 
mozgáslehetőségére építve 

 Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 
továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 
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 Középgyakorlatok: 

 A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 
tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

 Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 
pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

 Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 
egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

 Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 
gyakorlaton belül 

 Féltalpon, pliében 

 Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

 Pas de bourrée 

 Pas de bourrée en tournant 

 Keresztlépés – pas croisé 

 Triplet 

 Pivot 

 Tombé 

 Soutenu 

 Glissade 

 Pas couru 

 Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

- A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával,  

- parallel és en dehors pozíciókban és pózokban,  

- folyamatos átkötésekkel és váltásokkal  

 Összetett forgásgyakorlatok kombinálva grand battement–nal, vagy térben elmozduló 
rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

 Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

 A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus 
elemekkel kombinálva 

- Két lábról – két lábra – sauté 

- Két lábról – egy lábra – sissone 

- Egy lábról – két lábra – assemblé 

- Egy lábról – egy lábra – sauté 

- Egyik lábról – a másik lábra – jeté 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a 
technikára jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 
gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos 
alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a 
stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 
1,5 perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  

 A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a 
zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, 
folyamatok, megállítások.  

 A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó 
hátrányait.  

 Ismerje a technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati 
összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

 
A tanuló legyen képes  

 A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 
munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal.  

 Biztonsággal tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait 
alkalmazza.  

 Legyen képes belső motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus 
mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult 
kombinációk, koreográfiák előadására.  

 Legyen képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi 
alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Jazz–technika 
35–40 perc 
 
A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 
ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 
Témakörök 

 Parallel és en–dehors pozíciók 

 Balett és jazz karpozíciók 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

 A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, 
tombe, pas de bourré, chassé, pivot 

 A testsúlyáthelyezések különböző formái 

 Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

 Forgások helyben és térben elmozdulva 

 Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement 
tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – 
használata a jazz–technika sajátosságainak megfelelően 
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 A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 
bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

 
A vizsga értékelése 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete 

 A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

 A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

 A művészi előadásmód 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 

 Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 Kézi dob és dobverő 
 

 
LIMÓN–TECHNIKA 

 
A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét 

keltő mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A 
hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A 
technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 
gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult érzékenységet 
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a 
többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket 
képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 
összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test 
tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

 A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

 A gravitáció használatának elősegítése. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 
fejlesztése. 

 A Limón–technika nyelvezetének megismertetése. 
 
Tananyag 

 Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

- A gerinc izolált mozgásai 
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 Légző gyakorlatok 

 Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

 Ülésben végzett gyakorlatok: 

 Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

 Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

 Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

 Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 
súlytalanításával 

 A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által 
először előre, majd oldalirányban is 

 Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

 Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

 Talajon végzett haladó gyakorlatok 

 A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

 A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

 A testközpont ereje lendületekben  

 Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben  

 Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

 Kéz és lábtámasz helyzetek 

 Álló középgyakorlatok 

 Alaptartás helyzete 

 Kar, törzs és láb alap pozíciók 

 Kar és láb izolált mozgásai 

 Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

 Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 
karlendítéssel  

 A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 
visszagördítve 

 Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

 Lábfő, boka, ízületek artikulációi  

 Diagonális–haladó gyakorlatok 

 Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

 Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel 
és en dehors pozíciókban 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 
láb, törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és 
könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 

A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 
gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 
mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 
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6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

 Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 

 A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

 A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 

 A gravitáció használatának vizsgálata. 

 A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

 A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 
fejlesztése. 

 A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 

 A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 
  
Tananyag 

 Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

 A gerinc izolált mozgásai 

 Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

 Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgásainak egymás után kötése 

 Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

 Ülésben végzett gyakorlatok 

 Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 
mozgásainak egymás után kötése 

 A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 
mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben 

 Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

 Talajon végzett haladó gyakorlatok 

 Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

 Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

 Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

 Álló középgyakorlatok 

 Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

 Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

 A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és 
visszagördítve 

 Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

 Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

 Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

 Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

 Egyszerű támadások különböző térirányokba 

 Támadások karejtéssel 

 Diagonális–haladó gyakorlatok 

 Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

 Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal 

 Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 
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 Láblengetések előrehaladással 

 Egyik lábról a másikra történő átugrások 

 Etűdökkel, rövid koreográfiák 

 Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

 Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

 Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, 
láb, törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását 
(földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott 
szabályait  

A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos 
végrehajtására, a gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a 
technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid 
koreográfia meggyőző előadására 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás 
elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 
 
A tanuló legyen képes 

Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az 
alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett 
mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi változásainak 
érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Limón–technika 
Csoportban 30–40 perc  
 
A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és 
haladással végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók 
csoportos formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő 
bemutatása 
 
A vizsga értékelése 
A vizsga értékelésének szempontjai:  

 A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 
megjelenési szintje  

 A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 
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 A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Kísérő hangszerek. 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
 

 

TÁNCTÖRTÉNET 
 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a 
magyarságtudat erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek 
kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, 
igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra 
fogékony közízlés fejlesztéséhez 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 
felismertetése 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 
meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

 A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 
nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

 A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 
 
Tananyag 

 A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a 
művészi mozgás nyelvezete 

 Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

 Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

 A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

 A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 
táncmesterek, a balett gyökerei 

 A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

 Noverre és a cselekményes balett 

 A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 
koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

 
Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 
szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 
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A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 
felismertetése. 

 A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 
meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

 A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 
nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

 A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 
 
Tananyag 

 Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

 Marius Petipa munkássága 

 Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett 

 Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

 Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

 A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

 Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 
 
Követelmények  

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 
műveiket, a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 
eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 
intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 
használatára 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

 Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

 Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 
 
A tanuló legyen képes 

 A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben 
alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

 Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Tánctörténet 
30–40 perces írásbeli 
5–8 perces egyéni beszélgetés 
 
A vizsga tartalma 

 A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 
témakörökből áll 

 Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat 
tartalmaz 

 A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

 Választható témakörök: 

 Az őskor táncművészete 

 A középkor jellemző táncformái 

 A reneszánsz és barokk kor táncélete 

 A romantika 

 A reformkor táncélete 

 A XX. század táncélete 

 Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

 A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 
Szóbeli vizsga 
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 
Az összefüggések ismerete 
A szakmai kommunikáció fejlettsége 
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

 Televízió 

 Magnetofon 

 Diavetítő 

 CD–lejátszó 
 Videokazetták (archív felvételek, a tánc 

összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

 Diasorozat (történelmi korok szerint, 

archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

 Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, 

kiadványok, újságok) 

 Hangtár – CD, magnókazetta 
(tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 
KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

 
A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az 

erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti 
kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös 
viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket 
az élményeket átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a 
mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság 
elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat 
pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A mozgásanyag a befelé figyelést és a 
mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az a kreatív mozgatóerő, amit 
az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. Általános a duett–forma, de 
többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a 
spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása 
 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma 
technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, 
megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, 
az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek 
megoldási képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós 
készség fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő információk megszerzésével képes 
lesz testének tudatosabb használatára, az improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és 
döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely 
emlékezet képessé teszi a tanulót testének leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű 
térérzékelésének, improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának 
és kreativitásának fejlesztése. 

 A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

 A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 

 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

 Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő 
használatának kialakítása. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban 
megfelelő kiválasztásának fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának 
elsajátítása. 

 Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás 
ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való 
felkészülés vizsgálata. 

 Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 
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Tananyag 

 Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

 Mozgások különböző testrészek indításával 

 A testközpont mint motor felfedezése 

 A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

 A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

 Tér, idő, dinamikai játékok 

 Test tudatossági feladatok 

- Az elengedés és feszítés állapotai 

- A különböző izomtónusok használata 

- Aktív/passzív szerepek 

- Információ adása és vétele érintéssel 

- Az érintés minőségei 

- Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

- Ízületek izolálása végtagmozgatással 

- Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

- A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

- Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

 A talajon végzett gyakorlatok  

- Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, 
vállon át előre/hátra) 

- Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

- Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 A partner munka 

- Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

- Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

- Vezető/követő szerep feladatok 

- Impulzusadással improvizációba vezetés 

 A táncforma alaptechnikai elemei 

- Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

- Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; 
csoportban 

- Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben 

- Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben 

- Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben, haladás közben 

- Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

- A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak 
karok és a hát használatával) 

- Emelések: test központra 

- Statikus helyzetekben, földre vitellel 

- Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és 
támaszhelyzetekbe); párban – medence és válltámasszal, központra érkezések 

- Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

- Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások 
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- Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

- Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

- Vezetett és szabad improvizációk 

- Egyéni, páros improvizációk 

- Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 

- Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

- Strukturált improvizáció 

 Az érzékeléses feladatok 

- Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

- Periférikus látás megfigyelése 

- Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

 Csoportos játékok 

- Térjátékok 

- Dinamikai játékok 

- Ügyességi játékok 

- Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

 Visszajelzés és verbalitás 

- Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

- Óra végi megosztás 

- Párban vagy csoportban 

- A tanár vezetésével vagy anélkül 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 
A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan 
használni a helyzetek adta lehetőségeket 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű 
térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs 
készségnek, a verbális és nonverbális kommunikációnak a fejlesztése. 

 Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

 Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való 
fenntartásának kialakítása. 

 A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása. 

 A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

 Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés 
elsajátítása. 

 Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

 Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a 
dezorientáció használatának további fejlesztése. 

 Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az 
adott pillanatnak megfelelően. 
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 A döntési képesség fejlesztése. 

 Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső 
irányításának tudatosítása. 

 A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 
 
Tananyag 

 Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

- Mozgások különböző testrészek indításával 

- Belső és külső tereket felfedező táncok 

- A testközpont, mint motor használata 

- A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

- A testközpont és a periféria kapcsolata 

- A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, 
közép és magas szinteken történő mozgások között 

- Tér, idő, dinamikai játékok 

 Test tudatossági munka  

- Az előző év anyagának ismétlése 

- Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

- Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

- Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással 

- Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

- Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

 A talajon végzett gyakorlatok 

- Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

- Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, 
improvizációba vezetése 

- Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

- Fekvésben végrehajtott partner munkák 

 Partner munka 

- Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

- Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

- Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

- Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

 Technikai elemek 

- Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, 
ellenállással 

- Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra 
vitel nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, 
emelésekbe, elkapásokba, improvizációval 

- Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a 
társ követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 

- Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–
helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

- Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–
helyzetekben, haladás közben 

- Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló 
helyzetekben, haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 
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- A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület 
használatával, szintváltásokkal 

- Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből 
hátra vételek támaszba érkezéssel 

- Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz 
helyzetekbe, gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, 
központra érkezéssel, statikus és dinamikus helyzetekben 

- Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus 
helyzetben forgással 

- Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, 
asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

- Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

 Vezetett és szabad improvizációk 

- Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

- Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

- Strukturált improvizáció 

- Improvizáció képekkel 

- A tanár vezetésével vagy anélkül 

 Érzékeléses feladatok 

- Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

- A periférikus látás használata 

- A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

- Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

 Csoportos játékok 

- Térjátékok 

- Dinamikai játékok 

- Páros és csoportos szerepjátékok 

- Figyelemvezetéses játékok labdával 

 Visszajelzés és verbalitás 

- Adott faladat vagy improvizáció után 

- Óra végén 

- Párban 

- Csoportban 

- Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 
 
Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 
információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti 
állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 
izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az érintésen 
keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek adta 
lehetőségeket 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 
izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus 
törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 
alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei  
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 
Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  
 
A vizsga tartalma: 

 A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 
bemutatása tantermi körülmények között.  

 Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 

 3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett 
bemutatása tantermi körülmények között. 

 
A vizsga értékelése 

 A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 
mennyisége és minősége. 

 A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 

GRAHAM–TECHNIKA 
 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 
didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a 
színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony 
eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai 
alapelveket tartalmazó technika megismertetése. 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7-8. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

 A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 
tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

 A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 
ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

 Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 
Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

 A diagonális mozgás fejlesztése 
 
Tananyag 

 Alapelemek, alapsorozatok 

 Talajon végzett gyakorlatok: 

 Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó 
gerincmozgások 

 Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

 Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés 
és az oda–vissza ereszkedés technikáját 

 Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

 Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

 Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

 Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

 Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 
kombinációinak formájában, a központból indítva 

 Térben haladó gyakorlatok 

 Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

 Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

 Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

 Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 
gazdagíthatók 

 
Követelmények 

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 
moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 
dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására  
 

9-10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

 A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 
tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

 A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 
ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

 Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 
Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

 A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 
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Tananyag 

 Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és 
dinamikai nehezítésekkel 

 Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–
indítású „contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a 
talajról/talajra 

 Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 
felhasználásával és fékezésével 

 Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, 
emelések, s azok kombinációinak formájában 

 Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel 

 Térben haladó gyakorlatok, 

 Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

 Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

 Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 
lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 
terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

 Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a 
„spirál” elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

 Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 
szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

 
Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes 
moderntánc rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes 
végrehajtásának szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 
dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
 Kísérő hangszerek 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
 Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
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II. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

   
AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 
 
1. 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. 
 2. 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. 
3. 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, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 
korrektúra megvalósulása révén, az önállóság, a szociális érzékenység és empátia fejlesztése. 
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 A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
A képzés ideje: 12év 
Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 
 

Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
 
Választott tanszak és főtárgya (4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig) 
Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  
 

A tantárgyak tartalma 
 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, 
egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 
Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák 
megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség 
értékeinek továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 
médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 
bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív 
feladatsorokon keresztül.  
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 
alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
A választott tanszak műhelygyakorlata lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– 
és iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását.  
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy 

Vizuális alapozó 
gyakorlatok 

(2) (2)           

Főtárgy 

Grafika és festészet 
alapjai 

  2 2 2        

Kötelező tantárgy 

Vizuális alkotó 
gyakorlat 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható tantárgy 

Környezet- és 
kézműves kultúra 
műhelygyakorlat 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 

Vizuális alapozó 
gyakorlatok 

(2) (2)           

Összes óra: (4) (4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 
átcsoportosítható. 
 
A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
6 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Vizuális alkotó gyakorlat 
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat             
 
A tanítási órák ideje: 45 perc 
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A KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 
Kiemelt kompetenciák a képző– és iparművészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 
fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak 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 közvetített üzenetek befogadása 

 A környezet által közvetített 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 

 Kísérletező kedv  

 Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
 
Társas kompetenciák: 

 Motiválhatóság 

 Empatikus készség 

 Együttműködési készség 

 Kezdeményezőkészség 

 Segítőkészség 
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Módszerkompetenciák: 

 Figyelemösszpontosítás 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

 Következtetési képesség 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Módszeres munkavégzés 

 Nyitott hozzáállás 

 Probléma felismerés, –megoldás 

 Tervezési készség  

 Új ötletek, megoldások kipróbálása 

 A munkakörnyezet tisztántartása 
 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és 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 vizsgatantárgy:   
– Művészettörténet  
– Népművészet 
A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és 
szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a 
tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely 
esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek 
eleget tett. 
 
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 versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi 
szintet teljesítette. 
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Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat 
főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–
külön osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső 
eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve 
vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.  
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

 
A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel 
való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai 
érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 
játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 
 

Előképző évfolyamok 
 

1–2. évfolyam 
 

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

plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.  
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  
– A hagyományok élményszerű megismertetése.  
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken 

keresztül.  
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 

Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 
 

Tananyag 

 
Vizuális alapozó gyakorlatok - ismeretek 

 
 

Feladatcsoportok 
 
Érzékszervi tapasztalások 
– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 
– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 
 
Vonal, forma 
– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 
– A forma gazdasága 
– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 
 
Felületek 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 
– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
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Méretek és arányok 
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, 
kövér) 
– Játékos arányváltó feladatok 
 
A színek világa 
– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 
– Színkeverési játékok 
 
Téri élmények 
– A sík és a tér megtapasztalása 
– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 
– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 
 
Idő élmények 
– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 
– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 
– Egyszerű animációs játékok 
 
Mese és valóság 
– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 
– Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 
 
Tárgykészítés 
– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 
– Hagyománytárgyak készítése 
 

 
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

 
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 
ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi 
emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, 
valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 
változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 
tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 
kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 
változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök 
és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív 
beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi szabályok 
betartatása. 
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Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 
keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép 
és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 Kézműves és népművészeti technikák 

 Mesék jellegzetes történetvezetése 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
Mesék, kalandos történetek 
– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 
– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 
– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával 

(ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 
 
Színes világok megelevenítése 
– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 
– A színek hatása, érzelmi ereje 
– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
 
Plasztikus figurák 
– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, 

papírmasé) 
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 
 
Megszemélyesítés 
– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 
– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Mesék birodalma 
– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, 

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

motívumok segítségével 
– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 
 
Varázslatos tárgyak, különös eszközök 
– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 
– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
 
Figura és mozgás 
– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–

kevesebb figura, árnyképek) 
– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 
– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 
 
Minta, jel, jelkép 
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 
– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 

karcolás agyagba) 
– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 
– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 
– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak) 
 
Időkerék – évszakváltások 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 

A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
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2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a 
kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 
mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

–  A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  
– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  
– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó 
folyamatokba illesztve 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni 
kreatív használata 

 Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

 A formák, színek használatában való jártasság 

 Kézműves és képzőművészeti technikák 

 Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

 A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
Elbeszélés vonalakkal 
– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 
– Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
 
A színek érzelmi ereje 
– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 
 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 
– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 
 
Szabadon formálható anyag 
– Ünnepek régen és ma 
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– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 
– Az ünnep díszletei 
 
Tér és idő feldolgozása 
– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 
– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 
– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 
– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus 
megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal) 
 
Minta, jel, jelkép 
– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 
– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 
– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 

kapcsolódó körök) 
– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 
 
A tárgykészítés folyamata 
– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 
– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 
– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
 
Évszakváltás 
– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 
 
Megszemélyesítés 
– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 
– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 
– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 
– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
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Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– vázlatok készítésére, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 

3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

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

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  
– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív 

személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  
– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.  
– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív 

beépítése.  
– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 
Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

 A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

 Kézműves és népművészeti technikák 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
Elbeszélés vonalakkal 
– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
 
A színek érzelmi ereje 
– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy 

színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 
– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 
– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 
 
Plasztikus figurák – formai felfedezések 
– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 
– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 

dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 



Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola 

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 

 282 

 
Szabadon formálható anyag 
– Agyagedény formálása felrakással 
– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 
– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 
 
Tér és idő feldolgozása 
– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 
– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 
– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 
 
Minta, jel, jelkép 
– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 
– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 
– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 
– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 
– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 
– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 
– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 
 
A tárgykészítés folyamata 
– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 
– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 
– Nemezfigura készítése 
– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 
– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 
 
Évszakváltás 
– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
– Megszemélyesítés 
– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 
– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható 

elemek összeállítása, festés) 
– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
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– az alapvető ábrázolási technikákat, 
– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 
– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 
 
Legyen képes: 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, 
– vázlatok készítésére, átírásra, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 

4. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása.  
– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  
– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővítése.  
– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

 Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

 Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

 A középkor művészettörténeti érdekességei 

 Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

 A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

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

 Hagyományos és új médiumok 

 Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
Történetszövés – történetábrázolás  
– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 

képregényszerűen elmesélve) 
– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. 

A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes feldolgozások) 
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Környezetábrázolás – hangulatteremtés 
– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  
– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése 

vegyes technikával 
– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 
 
Színharmóniák 
– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 
– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 
– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 
 
Rész és egész 
– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 
– Üvegablakok 
– Rózsaablak – színes kép készítése 
– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 
 
Képeskönyv 
– A mai életünk kódexe 
– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 
– A papír tulajdonságai 
– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 
 
Mintakincs 
– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

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

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 
 
Plasztika 
– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 

purhabból) 
– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 
– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 
 
Öltözéktervezés 
– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 
– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 
 
Arcképtár 
– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 
– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

5. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 

tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  
– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  
– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének 

bővítése.  
– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 
– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

 Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 

 Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

 Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 

 Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

 A formai, színtani alapismeretek 

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

 Hagyományos és új médiumok 

 Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 
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 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

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

képregényszerűen elmesélve) 
– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével 

(képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Tornyok, várak, paloták 
– Épületábrázolás tusrajzzal 
– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 
 
Színharmóniák 
– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai 
programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, 
kevert eljárással) 

 
Környezetábrázolás – kép és valóság 
– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 
– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 
– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 
– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 
– Öltözéktervezés 
– A szín– és az anyagválasztás szerepe 
– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
 
Képeskönyv 
– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 
– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 
– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 

kézírás vágott hegyű tollal) 
 
Mintakincs 
– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

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

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 
– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 
– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 
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Arcképtár 
– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott 

figurákkal) 
– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (csoportmunka.-ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
Fény– árnyék jelenségek 
– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 
– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 
– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 
– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

6. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  
– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  
– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  
– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség 
fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása.  
– A képi műveltség bővítése. 
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Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

 A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

 A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

 A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

 Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

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

eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 
– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Tornyok, várak, paloták 
– Épületek belseje, bútorai 
– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 

textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
 
Színharmóniák 
– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 
– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 
 
Öltözék 
– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 
– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 
 
 
Kép és valóság 
– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 
– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 
– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és 

messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 
 
Mintakincs 
– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

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

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 
 
Arcképtár 
– Arcképek díszes keretben 
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– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
A tárgyak egyedi vonásai 
– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk 

körében 
– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 
 
 
A tárgyak összhangja 
– Hangszerek 
– Klasszikus és saját megoldások 
– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 
 
Vizsgamunka készítése 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
– egyéni eszközhasználatra, 
– a műalkotások értő befogadására, 
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 

tárgyait, 
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– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
A tanuló legyen képes: 
– az alkotói munka végigvitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– vizsgamunka bemutatása 15 perc 
– helyszíni feladat megoldása 105 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 
vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 
vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
– tárgy, tárgyegyüttes,  
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal és 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  
 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
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– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  
– A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  
– A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.  
– Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése és 

tudatosítása.  
– Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 
megismerése 

 A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 

 A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására 

 A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 

 Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

 A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 

 A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

 A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

 
Feladatcsoportok 

 
A beállítás 
– A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 
– A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 
 
A szerkezettől a formáig 
– Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 
– Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 
– A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, 

gipszöntések 
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A térről – síkban 
– Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint 
– Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 
– A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 
– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 
– A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet) 
 
Rajzi – plasztikai előtanulmányok 
– Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 
– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 
– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 
 
A térről – térben 
– A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 

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

megjelenítésével 
 
Ábrázolás és szerkesztés 
– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 
– Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 
– Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 
 
Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű 
karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
 
Portré 
– Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 
– Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 
– A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 
– A színek keverése 
 
Szokatlan megjelenés 
– Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 
– Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 
– Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
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– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
 

8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

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

perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 
– Különféle illusztrációk készítése.  
– A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

 Tónusos ábrázolás 

 A természeti formák átírása 

 Az anyagszerűség ábrázolása 

 A tér különböző léptékű megjelenítése 

 A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

 Anatómiai ismeretek 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
A beállítás  
– Tárgyak, térelemek a szabadban 
– A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 
 
A beállítás átformálása 
– A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző 

művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 
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A szerkezettől a formáig 
– Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza, 

pittkréta, szén) 
– Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 
– A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 
 
A térről – síkban 
– Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 
– A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 
– A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz 

– szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 
– A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet 

formájában 
 
Rajzi – plasztikai előtanulmányok 
– Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 
– A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 
– Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
– Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 
 
A térről – térben 
– Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 
– A természeti formák szerepe a formatervezésben 
– A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 
– Formakövető vonal: a plaszticitás 
– Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 
 
Ábrázolás és szerkesztés 
– A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 
– Művészettörténeti példák tanulmányozása 
– Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 
 
Nagyságrend 
– A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 

továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, 
A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

– A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
 
Portré 
– Rajzok élő modell után 
– A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 
– Fej rekonstrukció koponya alapján 
– Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 
– A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 
– Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
 

9. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása.  
– Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt 

alakítani, formálni, megőrizni.  
– A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  
– A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A környezet– és tárgykultúra 

 Tónusos ábrázolás újabb technikái 

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

 A bábkészítés hagyományai 

 A plein air festészet legismertebb alakjai 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

 
Alakrajz 
– Csontváz rajza 
– Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 
– Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 
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– Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 
 
Átváltozások 
– A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 
– A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 
– Új beállítások új nézőpontokkal 
 
Bábfigura 
– Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
– A bábu hangja és beszéde, játéktere 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 
– Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal 

(belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 
 
A természetben 
– Vázlatok és festmények készítése a természetben 
– A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 
– Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 
 
Karakterkeresés 
– A portrérajzolás, a karakter kiemelése 
– Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. Önarcképek 
– Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 
– Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 
 
Népművészet és természet 
– Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 
– Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 
– A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 
 
Érzelmi hatások 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–

feloldó) 
– Érzelmi állapotok színben való kifejezése 
– A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 
– Realisztikus és absztrakt megközelítés 
 
Emlékmás 
– Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 

műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 
– Forgatókönyv, fotódokumentáció 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
 

10. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson keresztül.  
– A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  
– A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan 

nehezedő feladatok mentén.  
– Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 
 

Tananyag 

 
 Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

 A környezet– és tárgykultúra 

 Tónusos ábrázolás újabb technikái 

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

 A bábkészítés hagyományai 

 A plein air festészet legismertebb alakjai 

 A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

 Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 

Feladatcsoportok 

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

(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 
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Figura a térben 
– Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 
– Plein air és embercsoport rajza 
 
Átváltozások 
– Ülő, fekvő figura rajza 
– Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 
– A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 
 
Bábfigura 
– Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 
– A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
– A bábu mozgathatósága, játéktere 
 
Szín–tér 
– Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 
 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
– Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 
– Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 
– Stíluskeresés 
– Karakterkeresés 
– A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, 

szoborvázlatok készítése 
 
Érzelmi hatások 
– Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 
– Kollázs grafikai kiegészítéssel 
– Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – vidám) 
– Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 
 
Emlékmás 
– Gyerekkori történet 
– Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, gipsz, 

faszerkezet). Csoportos feladat 
– A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 
Vizsgamunka készítése 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 
– a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
– a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
– a térábrázolás alapelemeit, 
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
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– az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
– geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
– illusztrációkat készíteni. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanuló ismerje: 
– a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
– a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
– a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 
– pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 
– a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
– a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
– az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 
 
A tanuló legyen képes: 
– eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 
– az adott témák önálló feldolgozására, 
– művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
– A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
– konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 
– portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
– a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
Vizuális alkotó gyakorlat 
– a vizsgamunka bemutatása 10 perc 
– helyszíni feladat megoldása 180 perc 
 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a 
vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji  
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sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 
vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
– tárgy, tárgyegyüttes,  
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal és 
technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  
 
A vizsga értékelése 
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– sík és térbeli ábrázolási képesség, 
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 
 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

 Munkaasztalok, székek 

 Tároló polcok, szekrények, dobozok 

 Vizes blokk 

 Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

 Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

 Rajzbakok 

 Festő állványok 

 Mintázó állványok 

 Kéziszerszámok 

 Rajztechnikai eszközök 

 Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, 
vékony, vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

 Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

 Fényképező, filmfelvevő eszközök 

 Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

 Munkabiztonsági berendezések 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 
megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 
felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 
tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 

gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 

Tananyag 

 
 Grafikai és festészeti ismeretek 

 A vonal megjelenési formái 

 A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

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

 A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

 Részlet és nagyítás 

 A díszítés sajátosságai 

 A nyomhagyás egyszerű technikái 

 Kompozíciós alapismeretek 

 Az illusztratív ábrázolás 

 Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 

Feladatcsoportok 

 
A vonal 
– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 
– A vonal mint mozgásnyom 
– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 
– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 
 
A szín 
– Szín és mozgás 
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– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 

színekkel 
 
– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, 

széles ecsettel 
– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 
– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

színfoltokkal 
– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken 
– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 
 
Felület és forma 
– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 
– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 
– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 
 
Felület és textúra 
– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 
– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 
– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 
– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 
– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 
– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 
Minta a környezetben 
– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 
– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 
 
Díszítés, díszítmények 
– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal 
 
Nyomhagyás 
– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 
– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá 

tussal, filctollal, festékkel 
 
Kompozíció 
– Képi elemek rendezése 
– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 

festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 
 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a vonal megjelenési formáit, 
– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
– a kompozíciós alapismereteket, 
– az illusztratív ábrázolás alapjait. 
 
Legyen képes: 
– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 
– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 
– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 

Tananyag 

 
 Grafikai és festészeti ismeretek 

 Vonal a térben 

 A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

 A színek és lelki minőségek 

 Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 

 A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

 A díszítés sajátosságai 

 A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

 Egyszerű nyomatok 

 A kiemelés 

 Az illusztratív ábrázolás 

 Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

 
A vonal 
– Vonalak a térben 
– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 
– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 
– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 
 
A szín 
– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 
– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 
– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 

segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 
– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 
– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal, 

tárgyakkal 
– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 
– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 
 
Felület és forma 
– Ellentétek, felületi kontrasztok 
– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 
– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 
 
Felület és textúra 
– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 
– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 
– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 
 
 
Minta a környezetben 
– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok 

gyűjtése 
– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 
 
Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és 

festészeti technikákkal 
 
Egyszerű nyomatok 
– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy 

műanyagkarc, sablon átfújással) 
 
Kompozíció 
– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti 

ágakban 
– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 

nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 
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Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel, 

anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, 
kollázs, vegyes technika) 

 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– vonal a térképző szerepét, 
– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
– a díszítés sajátosságait, 
– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
– a kiemelés módjait, 
– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 
 
Legyen képes: 
– vonalvariációk létrehozására, 
– a lelki minőségek kifejezésére, 
– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
– egyszerű nyomatok készítésére, 
– képalkotásra, 
– gyűjtemény létrehozására, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

 
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  
– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  
– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  
– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  
– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
 

Tananyag 

 
 Grafikai és festészeti ismeretek 

 A vonal és a mozgás–változás 

 A színek egymáshoz való viszonya 

 A színek érzelmi minősége 

 Színharmóniák, színkontrasztok 

 A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 
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 A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

 A funkció és díszítés 

 Egyedi motívumok, motívumrendszer 

 Dombornyomat 

 Kompozíciós variációk 

 Illusztratív sorozatok 

 Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 

Feladatcsoportok 

 
A vonal 
– Változások vizuális nyomai 
– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és 

festészeti technikákkal 
– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 
– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű 

vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 
 
A szín 
– Színfoltok festése zene hangulatára 
– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 
– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 
– Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 

átélése, az élmények megfestése 
– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák  
– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 
– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 
– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket 

juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 
 
A felület 
– Felület és ábrázolási szándék 
– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 
– Foltok, folthatárok 
– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 
– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
 
Textúra képzés 
– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 

változatos textúrájú felületek létrehozása 
– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 
 
Minta a környezetben 
– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 
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Díszítés, díszítmények 
– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti 

technikákkal 
– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 
 
Sablon nyomatok 
– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy műanyag 

motívumokkal) 
 
Dombornyomatok 
– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 
 
Kompozíció 
– Komponálási módok 
– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, 

szereplőinek átrendezésére 
 
Képalkotás 
– Illusztrációk készítése 
– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 

technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, 
karcnyomatokkal) 

 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 
A tanuló ismerje: 
– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
– a színek egymáshoz való viszonyát, 
– a színek érzelmi minőségét, 
– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
– a funkció és díszítés kapcsolatát, 
– a dombornyomat készítésének technikáját. 
 
Legyen képes: 
– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 
– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
– dombornyomat készítésére, 
– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 

 

KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT 
 
A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves 
tevékenységek iránti nyitottság 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 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 
környezet– és 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. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

4. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves 

tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által élményszerű 
tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.  
– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális és 

konstruáló képességek fejlesztése.  
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– A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése. 
 

Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 

 Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 

 Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe 

 Tárgyelemzés alapvető szempontjai 

 Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 

 A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 

 A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag 
alapvető tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái 

 A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

 A tárgyalkotás alapvető fázisai 

 Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely 

 Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége 

 A makettkészítés alapjai 

 Ünnepi alkalmak 

 A mese világa 
 

Feladatcsoportok 

 
A környezet– és kézműves kultúra műhely 
– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 
– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 
– A műhelymunka rendje 
– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 
 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 
– A tervezés lépései 
– Formák, színek kifejezőereje 
– A tárgyalkotás alapvető fázisai 
– A tárgyak harmóniája, esztétikája 
 
A kézművesség anyagai, technikái 
– A környezet anyagai 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Textúrák és faktúrák 
– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 
– A textilből készíthető tárgyak köre 
– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 
– Tárgykészítés a mintázott textilekkel 
– Egyszerű fonástechnikák 
– Papír alkalmazása az alkotótevékenységben 
– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 
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A lakhely és a lakáskultúra 
– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok 
– Az épített környezet vizsgálata 
– Településtípusok, a falu és a város sajátosságai 
– Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján 
– Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában 
– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz 
– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek 
– Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készítése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 
– Alkalmak és szokások 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 
– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek 
– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok 

felhasználásával 
 
A mese 
– A mese világa 
– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek 
– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei 
– Babák, bábok és díszletek készítése 
– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 
– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra alapvető 

sajátosságait. 
 
Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

5. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés jelentőségének 

felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  
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– A fa, a fonható szálasanyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a 

tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.  
– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését  
– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 

 
Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 
összetevői 

 Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

 A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

 Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

 Használati és díszfunkció 

 Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, vesszőmunkák 
és a fémművesség alapjai 

 Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

 A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

 A tárgyalkotás alapvető fázisai 

 Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi 
környezet és a háztartás 

 Lakáskultúra, lakberendezés 

 Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben 
és a művészettörténetben 

 Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 
környezetben 

 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 

Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A tárgyak formája és funkciója 
– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 
– Az anyag– és technika választás szempontjai 
– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő 

és utómunkálatok 
 
A kézművesség anyagai, technikái 
Agyagművesség 
– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, nyomhagyási 

technikák, rátét) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
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Faművesség, fonható szálasanyagok, vesszőmunkák 
– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 
– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, fonás, toldás, 

darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, pácolás, karcolás, 
ékrovás) 

– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 
 
Fémművesség 
– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 
– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái 
– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 
– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, trébelés, 

poncolás) 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
 
Lakhely, lakáskultúra, berendezés 
– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 
– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 
– A lakáskultúra elemei, összetevői 
– A tárgyak információhordozó szerepe 
– A lakberendezés szempontjai 
– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 
– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 
– Környezettervezés, makettkészítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 
– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 
 
Legyen képes: 
– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
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6. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az 

újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű 
tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák 
elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 
alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a 
kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása. 

 
Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 
összetevői 

 Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

 A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

 Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

 Használati és díszfunkció, reprezentáció 

 Újrahasznosítás 

 Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 

 Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

 A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

 A tárgyalkotás alapvető fázisai 

 Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 

 Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 

 Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben 
és a művészettörténetben 

 Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 
környezetben 

 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 

Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A forma funkció és a díszítés összefüggései 
– A tervezés lépései, szempontjai 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 
– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: előkészítő 

műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 
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A kézművesség anyagai, technikái 
 
Textilmunkák 
– A textil felhasználási területei 
– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű 

öltéstípusok, hímzéstechnikák 
– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
 
Nemez 
– A nemez felhasználási területei 
– A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A nemezkészítés anyagai, eszközei 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
 
A bőr 
– A bőr felhasználási területei 
– A bőr tulajdonságai, alakíthatósága 
– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 
– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés nyomhagyással 

(poncolással, csontozással), lyukasztással 
– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások 
– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
 
Az újrahasznosítás 
– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 
– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 
– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei 
– A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás 
– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez kapcsolódóan 
 
Életmód 
– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 
– Jellegzetes munkatevékenységek 
– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel kapcsolatban 
– Munkaeszközök készítése 
– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 
 
A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 
– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 
– A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések 
– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek 
– Ünnepi környezet alakítása, tervezése 
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– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája 

témaköréhez kapcsolódó tárgyalkotásban 
 
Vizsgamunka készítése 
– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 

Dokumentálás 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 
– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit, 
– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 
– az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és 

tárgykultúrában, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 
 
Legyen képes: 
– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, 
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő területeit, 
– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit, 
– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 
– az anyag és formaalakítás módjait, 
– a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 
– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 
– a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 
 
A tanuló legyen képes: 
– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 
– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
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– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 
– a megismert eszközök megfelelő használatára, 
– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék létrehozására, 
– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 
– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 
– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 
– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
– tervezés 30 perc 
– tárgykészítés 150 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos 
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A 
megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén 
megszerzett jártasságát, szakmai tudását. 
 
A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és 
kézműves tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, szabadon 
választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
– használati vagy ajándéktárgy, 
– játék, 
– környezet– és lakáskultúra eleme. 
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
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 tárgy a környezet vagy 
kézműves kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, természetes 
vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
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A vizsga értékelése 
– környezettervező képesség, 
– tárgytervező képesség, 
– formaalkotó és díszítményképző készség, 
– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 
– kézműves alapismeret, 
– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 
– a vizsgamunka összhatása. 

 
Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra megismertetése jeles példákon keresztül.  
– A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése a 

kultúra és a szórakozás témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 

 A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 

 Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 

 Egyedi tárgyak, tömegtermékek 

 A sokszorosítás 

 Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 

 A tárgyak használati és díszfunkciója 

 A tárgyak dokumentációs funkciói 

 Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték 

 A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 
előírások 

 Kultúra és szórakozás. Könyvnyomtatás, színház, sport, játék, zene, tánc 

 Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a 
művészettörténetben 

 Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 
környezetben 

 A gyűjtőmunka módszerei 

 Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 
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 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 

Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek, technikák, esztétikai követelmények 
– A tervezés lépései, szempontjai: formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek 
– A színek, formák, a fény és az árnyék kifejező ereje 
– A forma, a funkció és a díszítés összhangja 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk. Az 

anyagok kombinálásának lehetőségei 
– Az anyag– és technikaválasztás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
Kultúra és szórakozás 
– A szabadidős, kulturális tevékenységek jellegzetes környezet– és tárgykultúrája 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a kultúra és a szórakozás témakörében 
 
Az írás története. A könyvnyomtatás 
– Érdekességek az írás, könyvnyomtatás történetéből 
– Írás és betűtípusok. Könyvtervezés, illusztráció 
– A könyvborítók készítési és díszítési módjai 
– Tárgyalkotás az írás, könyvkötés témakörében az ismert és új anyagok, technikák 

alkalmazásával (Papírmerítés, papírdomborítás, díszítés más anyagokkal.  
– A bőrdomborítás technikái – alátétes és zsinóros domborítás) 
 
Sokszorosítás 
– Sokszorosítás a tárgyalkotásban. Jellegzetes anyagok és technikák (öntés, préselés, trébelés, 

gipsz, agyag, fém) 
– Sokszorosítási technikák a díszítményalkotásban (metszetek, dúcok, nyomatok mintázófák, 

pecsételők) 
– Pozitív és negatív formák. Formakészítés 
– Tárgy– és díszítményalkotás sokszorosítási technikák alkalmazásával ismert és új anyagokkal 
 
A színház 
– Színháztörténeti érdekességek 
– Szereplőtípusok, karakterek, maszkok, álarcok, díszlet és jelmez 
– A bábszínház. Bábtípusok: sík– és térbeli bábok, mozgatható végtagú bábok. Árnyjátékok. 
– A bábkészítés anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a színház témakörében választott anyagokkal és technikákkal 
 
Szórakozás: sport, játék, zene, tánc 
– Statika és dinamika. A mozgás kifejezésének sík– és térbeli lehetőségei 
– A játék, a sport, a zene és a tánc kifejezésének vizuális lehetőségei 
– Mozgássorozatok, események megjelenítése 
– Mozgást kifejező alkotások anyagai, technikái 
– Tárgyalkotás a sport, játék, zene vagy a tánc témaköréhez kapcsolódóan választott anyagokkal, 

technikákkal. (Játék– és sporteszközök, hangszerek. Relief, plasztika. Szerkezetek, mobilok.) 
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Értékelés és kiállítás–rendezés 

 
Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotás műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a felhasznált anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a kultúra és a szórakozás témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
 
Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 
– önálló tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

8. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése, a tárgyi és 

szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.  
– A hazai és az egyetemes tárgykultúra bemutatása jeles példákon keresztül. 
– A díszítőművészet jellemzőinek és tudatos alkalmazásának elsajátíttatása.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése az 

érzelem és egyéniség témakörében.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai 

 A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 

 Az ember és a tárgy kapcsolata. Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom 

 A díszítőművészet jellegzetességei 

 A tárgyak használati és díszfunkciója. Gyakorlati és lelki funkció, társadalmi–gazdasági 
jelző szerep 

 Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték. Ajándéktárgyak 

 Egyedi tárgyak, tömegtermelés. Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 
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 A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 
előírások 

 Érzelem és egyéniség kifejeződése a tárgy– és környezetkultúrában 

 Ízlés és divat. A stílus 

 Öltözet és viselet 

 Az önkifejezés lehetőségei 

 Az önművelés, a gyűjtőmunka módszerei 

 Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a 
művészettörténetben 

 Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 
környezetben 

 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 

Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– Formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek, szimmetria, aszimmetria 
– Színtani ismeretek. Színek, érzelmek és hangulatok 
– Motívumalkotás, stilizálás, átírás. Motívumelemek, fő– és mellékmotívumok. A 

kompozícióépítés elvei, szabályai 
– A funkció–forma–díszítmény összhangja 
– Modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás szempontjai, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
 
Érzelem és egyéniség 
– Az érzelem és egyéniség kifejezésének lehetőségei a környezet– és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések 
– Tárgyalkotás, környezettervezés a témakörhöz kapcsolódóan 
 
Díszítőművészet, motívumrendszer 
– A díszítmények szerepe, jelentéstartalma 
– Motívumelemek, motívumtípusok, kompozíciók 
– A színhasználat üzenetértéke 
– Motívumtípusok jellegzetes megjelenési formái, készítési technikái a kézművességben 
– Tárgyalkotás a díszítőelemek tudatos alkalmazásával választott anyaggal és technikával 
 
Személyes tárgyak – Ajándékozás 
– Az érték fogalma, viszonylatai. A tárgyak gyakorlati és lelki funkciói, érzelmi, hangulati hatás 
– Személyes tárgyak. Egyéni ízlés 
– Az ajándékozás kultúrája. Az ajándéktárgy és a csomagolás harmóniája 
– A csomagolás és a díszítés lehetőségei 
– Alkalmazható anyagok és technikák 
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– Ajándékkészítés és csomagolás választott anyaggal, technikával 
 
Az öltözet 
– Az öltözet összetevői 
– Az öltözettel közvetített jelentéstartalom 
– Az öltözettervezés alapjai. Mintakészítés, modellezés 
– Az öltözetkészítés technológiai alapjai – szabászati ismeretek, összeállítási és díszítési 

technikák 
– Öltözet, vagy öltözetdarab készítése választott anyagok és technikák felhasználásával, 

kombinálásával, viseleti babákra vagy saját célra 
 
Öltözet–kiegészítők 
– Az ékszerek típusai 
– Az ékszerkészítés anyagai, technikái 
– Ékszer, ékszerkollekció készítése, választott anyagok és technikák alkalmazásával 
 
Textilmunkák 
– Textilfestés újabb lehetőségei (textilnyomás, batikolás) 
– Hímzés– és szövéstechnikák újabb lehetőségei (szálszorítás, subrika, zsinórozás, 

madzagszövés, egyszerű szedett és göbös mintázás) 
– Nemezelés. A nemez szabad felhasználása 
– Összeállítási technikák. A gépi varrás alapjai 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 
 
Bőrműves technikák 
– A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés 
– Rátéttípusok. A rátétkészítés módjai 
– Egyszerű szironytechnikák 
– A bőrműves technikák anyag– és eszközszükséglete 
– Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, a díszítőművészet jellemzőit, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység tanult területeit, azok műfaji sajátosságait, 

kifejezőeszközeit, esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotás beépítésének lehetőségeit a mai tárgykultúrába, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– az érzelem és egyéniség témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában. 
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Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák átírására, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.  
– A törzsi kultúrák, a magyar népművészet és az iparművészet korszakainak, tárgyalkotási 

területeinek bemutatása jeles példákon keresztül.  
– A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése.  
– A gyűjtőmunka alapjainak, az átírás módszerének és alkalmazási lehetőségeinek elsajátíttatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés lehetőségének felfedeztetése. 

 
Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai és 
díszítőművészete 

 A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi kultúrák, 
népművészet, népi iparművészet, iparművészet 

 A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 

 A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 

 Az ember és a tárgyak viszonya. Információhordozó szerep, jelentéstartalom 

 Alkalmazott, átalakított és alkotott tárgyak 

 Az ember közvetlen szükségleteinek kielégítését szolgáló tárgyak 

 A műalkotás mint speciális tárgy 

 A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 
előírások 

 A tárgyrekonstrukció szerepe, szempontjai, folyamata 

 Az átírás lehetőségei 

 Kulturális örökség. Műemlékvédelem, Világörökség 

 A természeti környezet és az épített környezet értékei 

 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
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Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A funkció–forma–díszítmény kifejezőereje, harmóniája 
– Makettkészítés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
 
Múlt, jelen és jövő 
– Idő, időszámítás, időmérők 
– Egyes időszakok jellegzetességeinek, az idő múlásának, a változások kifejeződése a környezet– 

és tárgykultúrában 
– Gyűjtőmunka és megfigyelések. A tapasztalatok felhasználása a témakörhöz kapcsolódó 

tárgyalkotásban, környezettervezésben. 
 
Törzsi kultúrák 
– Természeti népek tárgykultúrája 
– A természeti környezet, az életmód, a világszemlélet és a tárgyalkotás összefüggései 
– Jellegzetes anyagok és technikák 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása választott területhez kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez igazodva 
 
A népművészet 
– A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája 
– A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytípusok, alapanyagok, motívum és színvilág 
– Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes tárgykultúrája, 

díszítőművészete 
– Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása a népművészet egy–egy 

korszakához, vagy tájegységéhez kapcsolódóan 
– A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet 
– Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés 
– Hagyományos funkciók, formák, díszítmények és technikák – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás 

a mai környezet– és tárgykultúra választott területeire 
 
Az iparművészet 
– A művészettörténeti korszakok jellemzői 
– Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, kézműves 

területekhez kapcsolódóan 
– Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott művészi 

kézműves területhez kapcsolódóan 
– Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez igazodva 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a tárgyalkotásban alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének 

lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
 
Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazítva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

10. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 
– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.  
– A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a környezet– és 

tárgy kultúra modern törekvéseinek bemutatása.  
– A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és 

tárgykultúrába.  
– Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése.  
– A gyűjtőmunka és a dokumentálás alapjainak, módszereinek elsajátíttatása.  
– Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a 

meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.  
– Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló 

képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az 
önkifejezés, önművelés lehetőségének felfedeztetése. 
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Tananyag 

 
 Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

 A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásai: modern és kortárs művészet 

 A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei 

 A modern tárgy– és környezetkultúra jellegzetességei. Kísérletezések, új törekvések 

 Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe, jelentéstartalma 
napjainkban 

 A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek 

 Újrahasznosítás lehetőségei napjainkban 

 Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák 

 Értékmegőrzés, értékteremtés 

 Nemzeti sajátosságok a környezet– és tárgykultúrában. A globalizáció hatása a környezet– 
és tárgykultúra alakulására 

 A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi 
előírások 

 Dokumentálás, kiállítás–rendezés 

 A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 
 

Feladatcsoportok 

 
Tárgyalkotási ismeretek 
– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, a kézműves technikák újabb lehetőségei 
– Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás 
– A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények 
– A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai 
– Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozíció, színdinamika, stílus 
– Makettkészítés, modellezés 
– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 
– Az anyagminőségek kifejezőereje 
– Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei 
– A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások 
– Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében 
 
Múlt, jelen és jövő 
– Modern művészet, kortárs művészet 
– A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a modern 

művészetben 
– A környezethez való viszonyulás megjelenése a modern művészet ágaiban 
– A tárgyalkotás és –felhasználás modern művészi értelmezései 
– Az alkalmazott művészetek új útjai 
– Tárgyalkotási kísérletek tetszőleges irányzat jegyében 
 
Ipari formatervezés 
– Az ipari formatervezés sajátosságai 
– Modern funkcionalizmus, ergonómia 
– Formatervezés a környezet– és tárgykultúra ismert és új területein (építkezés, lakáskultúra, 

közlekedés, kommunikáció, műszaki cikkek, csomagolás) 
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– Modellezések a formatervezés témaköréhez kapcsolódóan, választott anyagokkal és 

technikákkal 
 
A környezet– és tárgykultúra jelene és jövője 
– Az ember és a technika 
– Termékek és szolgáltatás. Arculattervezés 
– A design szerepe. A fogyasztói kultúra alakulása 
– Újrahasznosítás, transzformáció 
– Környezettudatosság. A környezetalakítás modern törekvései 
– Jövőkép a környezet– és tárgykultúrában 
– Ember – tevékenység – környezet kapcsolata. Környezetalakítási, környezettervezési, 

tárgyalkotási gyakorlatok 
 
Dokumentáció és prezentáció 
– A dokumentálás szerepe 
– Az alkotások dokumentációja, technikai dokumentáció 
– A fényképezés. Fények, világítás, nézőpont. Tárgy– és műtárgyfotó 
– Személyes mappa, portfolió készítése 
– Kiállítás–rendezés – szempontok, anyagválogatás, rendszerezés, kellékek, eszközök 
– Tömegkommunikáció, reklám, plakát 
 
Rendszerezés 
– A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának 

rendszerezése 
– A tárgyalkotás területeiről tanultak rendszerezése 
– Az anyagokról tanultak rendszerezése 
– A technikákról tanultak rendszerezése 
– Az esztétikai értékekről tanultak rendszerezése 
– A környezettervezésről, a környezetalakításról, tárgyalkotásról tanultak rendszerezése 
 
Vizsgamunka készítése 
– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 

Dokumentálás 
 
Értékelés és kiállítás–rendezés 
 

Követelmény 

 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításának 

szempontjait, 
– a tárgyak helyét, szerepét a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társítási 

lehetőségeit, 
– a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát, 
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– a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit, 
– a modern művészet törekvéseit a környezet– és tárgykultúra területén, 
– kézműves tárgyalkotó tevékenységek beépítési lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába. 
 
Legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a 

környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
– alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazítva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
– a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit, 
– a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításának 

szempontjait, 
– a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében, 
– a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit, 

esztétikai törvényszerűségeit, 
– a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társítási 

lehetőségeit, 
– a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát, 
– a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját, 
– a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit, 
– más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit, 
– a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat, 
– a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének 

lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába, 
– a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit. 
 
A tanuló legyen képes: 
– az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a 

környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására, 
– önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig, 
– munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére, 
– az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására, 
– tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására, 
– a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a 

tapasztalatok alkotó felhasználására, 
– tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására, 
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- alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez 

igazítva továbbéltetni, 
– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 

 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat 
A gyakorlati vizsga időtartama 
– tervezés 50 perc 
– tárgyalkotás 190 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama max. 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati 
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség anyagairól, 
felhasználási lehetőségeiről, munkafolyamatairól, a kézműves díszítési módok műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A 
megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén 
megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét. 
 
1. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből 
tevődik össze: 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a 
környezetkultúra és tárgykultúra témaköréből. 
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon 
választott anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 
– környezet– és lakáskultúra elem, 
– használati–, ajándék–, játék–, vagy fiktívtárgy, tárgyegyüttes, 
– öltözet, öltözet–kiegészítő, 
– anyagtársításra, újrahasznosításra épülő funkcionális tárgy, vagy tárgycsoport. 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 
vizsgát szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet és 
kézműves kultúra műfajából. 
Az intézmény által meghatározott feladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyagokkal és 
technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet: 
– használati tárgy, 
– ajándéktárgy, 
– játék. 
 
2. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
– a környezet– és tárgykultúra fogalma, tárgytípusai, 
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– tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgyformálás, 
– a hagyományos kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,  
– a magyar kézművesség legjelentősebb népművészeti és iparművészeti emlékei, alkotói, 

műhelyei, 
– más korok és népek sajátos kézműves emlékei, 
– a kézművesség anyagai, eszközei, 
– a tárgy– és díszítményalkotás technikái, 
– a tárgykészítés fázisai a tervezéstől a kivitelezésig, 
– a funkció–forma–díszítés összhangja, 
– esztétikum, jelentéstartalom a tárgyakon, a környezetkultúrában, 
– a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a mai környezet– és tárgykultúrában, 
– a gazdaságosság és újrahasznosítás fontossága, 
– a kézművesség munka– és környezetvédelmi alapismeretei. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése 
– funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség, 
– manuális és konstruáló készség, 
– díszítő, stilizáló készség, 
– a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, egyedisége, kreativitása, 
– az anyag– és eszközhasználat szintje, 
– a környezet– és kézműves kultúra ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje, 
– a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása, 
– a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése 
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 

 Munkaasztalok 

 Tároló szekrények 

 Vizesblokk 

 Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

 Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

 Kemence 

 Tűzhely vagy főzőlap 

 Varrógép 

 Vasaló, vasalóállvány 

 Fényképezőgép 

 Festésre alkalmas edények 

 Műanyag tálak, kád 

 Kézi korong 

 Mintázó eszközök agyagmunkához 

 Szövőkeret 

 Madzagszövő tábla 

 Rámák, keretek 

 Vágólap 

 Ollók 

 Kések 

 Fűrészek 

 Kalapácsok 

 Fogók 

 Reszelők, csiszolók 

 Asztali satuk, pillanatszorítók 

 Bőröző satu 

 Árak 

 Textil– és bőrvarró tűk 

 Lyukasztók 

 Mintázó és poncoló vasak 

 Vonalzók 

 Körzők 

 Ecsetek 

 Munkavédelmi eszközök 
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Tanulói jogviszony, átjárhatóság 
 

A tanulói jogviszony keletkezését a 2011.évi CXC. Köznevelési Törvény 50.§, a 
megszűnését az 53. § szabályozza. 

A más intézményből való átvétel, vagy iskolán belül más csoportba történő átlépés az 
igazgató döntési hatásköre a szakágvezetők és a leendő csoportvezető tanár véleményének 
meghallgatása után. 

(50. § (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy 

átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje 

egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.) 

(53. § (2) Megszűnik a tanulói jogviszony 

f) az alapfokú művészeti iskolában, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, 

hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, 

ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének 

napján, ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának 

napján és a h) pontban megjelölt esetben,) 

 
 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei,  
illetve jelentkezés és felvétel magasabb évfolyamra 

 
A szülő gyermeke tanköteles korától kérheti a gyermek felvételét az alapfokú 

művészetoktatási intézménybe. 

 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 57. §-ban foglaltak alapján az iskola magasabb évfolyamába 

lépés feltétele, az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben rögzített minimumkövetelményeknek 

való megfelelés. 

(57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. (2) Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 

léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett.) 

 

Évfolyamugrás az egyéni képességek figyelembevételével történhet. Ilyen esetekben az 

intézményvezető által felkért szakági csoport (háromtagú bizottság) előtt folyó különbözeti vizsga 

dönthet a tanuló osztályba sorolásáról. Amennyiben a tanuló teljesíti az iskolai évfolyam 

minimumkövetelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi évfolyamon fel 

kell tüntetni és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi 

bizonyítványba be kell írni. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 

iskolába belépni, a tanulót alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján soroljuk be 

a meghatározott évfolyamba, illetve csoportba. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény alapfokú évfolyamáról a továbbképző 

évfolyamba az léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti 

alapvizsgát tett. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és a 

tanuló teljesítménye értékelésének formái  
      

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát a kidolgozott tantárgyi programok évfolyamokra 

lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 

sajátította el. Év végén az egész éves teljesítmény, pályázatokon, versenyeken, bemutatókon, 

vizsgabemutatón nyújtott teljesítmény kerül értékelésre. 

A tanulók teljesítményének /egyéni és csoportos/ szóbeli szöveges értékelése a tanév 

során folyamatos. A pedagógusoknak lehetőségük van írásbeli szöveges értékelésre, ennek módját 

az egyes művészeti ágakban külön határozzuk meg.  

A tanulók értékelésénél figyelembe vesszük a művészeti ág, tanszak sajátosságait, a tanuló 

fejlődését, biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozás lehetőségét. 

 

A számonkérés értékelési formái: 

 Az elméleti tárgyak számonkérési formái a szóbeli és írásbeli beszámolók. 

 A gyakorlati ismeretek bemutatásának formái a  tanszaki bemutató, vizsga, záróvizsga, 

verseny, pályázat, kiállítás, fellépés.( művészeti ágtól függően) 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

 A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak , igazságosnak kell 

lennie. 

 A személyre szóló értékelésnek figyelembe kell venni a fejlődésben megtett utat. 

Önértékelésre kell hogy sarkalja a tanulót, további erőfeszítésekre kell hogy serkentsen. 

 
Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.  
 
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

 Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni. 

 Negyedévente áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit tájékoztatjuk 
a helyzetrõl. 

 
Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: napló, bizonyítvány. 
 

A félévi osztályzatról félévi tájékoztatón keresztül, az év végi osztályzatról bizonyítványon 
keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 
 

Az alapfok hatodik évfolyamának elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tehet. 
Ennek során számot ad a tantervben elõírt követelmények elsajátításáról. A művészeti alapvizsga 
letétele a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 
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AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSA: 

 
Vizsgaköteles tantárgyak esetén  

 első félév érdemjegyeinek átlaga,  

 év végi vizsga érdemjegye 

 második félév érdemjegyeinek az átlaga 
Az érdemjegy átlagának megfelelően állapítandó meg az osztályzat (az általános kerekítési 
szabályokat figyelembe véve). 
 
Nem vizsgaköteles tantárgy esetén  

 a tanév során szerzett érdemjegyek alapján kell az osztályzatot megállapítani.  

 

A tanév végi osztályzatok alapján lehet dönteni arról, hogy a tanuló tanulmányait magasabb 

évfolyamon folytathatja.  

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a 

pedagógus, ill. az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről.  

A tanuló magasabb évfolyamba léphet, ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges 

érdemjegyet ér el a tanév végén.  

Az év végi osztályzatokról a bizonyítványban kell értesíteni a tanulót és a szülőt. 

Az osztályzatok mellett a bizonyítvány tartalmazza a tanuló továbbhaladására vonatkozó 

záradékokat is.  

A tanév végi osztályzatokat és a záradékokat a törzslapon is fel kell tüntetni. A törzslap 

nem selejtezhető.  

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási 

év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 

adjon tájékoztatást ennek okairól, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus 

nem változtatja meg döntését és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot 

az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. A nevelőtestület nem módosítja az 

osztályzatot, ha azt a tanuló osztályozóvizsgán szerezte.  

Nem kell értékelni ill. osztályozni a tanulót, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyak, 

tantárgyrészek minősítése alól. 

  

ÉV VÉGI ZÁRÓVIZSGÁK 
 

Az iskola tanulói - a tanév teljesítésének feltételeként - a pedagógiai programban 
meghatározott évfolyamokon és tantárgyakból, az előírt tantárgyi követelményeknek megfelelően 
és módon vizsgát tesznek. Az osztályvizsgák idejét a művészeti iskola munkatervében kell 
rögzíteni.  

A vizsgák értékelésének, minősítésének elveit, formáit és módját a pedagógiai program 
tartalmazza.  

Mentesülhet a tanuló a vizsga egy része alól, ha a tanév során kimagasló tanulmányi 
versenyeredményt ért el az adott tantárgyból, ill. egész éves eredménye alapján, a szaktanár 
javasolja. A fenti esetekben a vizsga érdemjegye jeles.  

Ha a tanuló önhibáján kívül nem teszi le, vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a javítóvizsga 
időszakában pótolhatja.  
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Ha a tanuló saját hibájából nem jelenik meg, vagy megszakítja a vizsgáját, akkor a vizsgát 

nem pótolhatja. A tanév teljesítésének feltételeként a vizsga tárgyából osztályozó vizsgát köteles 
tenni.  
 

A tanuló szorgalmának értékelési formái 

 

A szorgalom minősítse az egyéni képességek alapján történik. A szorgalomra adott érdemjegy, 

osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való 

viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

 felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

 óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

 a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

 tehetségéhez mérten vesz részt a munkában, 

 önművelése rendszeres és többirányú, 

 szorgalmával példát mutat, serkent. 

 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 

 tanórákra való felkészülésében rendszeresen, de nem alapos, 

 óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

 a tantárgy iránt érdeklődik csupán, 

 a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

 óra alatt figyelme hullámzó aktivitást mutat, 

 tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

 feladatait érdektelenül végzi, 

 érdeklődése nem aktív, 

 önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

 a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

 feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

 az órai munkája passzív, 

 a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: 

A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekrõl a tanulókat 

és a kiskorú szüleit rendszeresen értesíteni kell.  
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A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 
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Érvényességi rendelkezések 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület elfogadta és jóváhagyta: 

 

 

Szigetvár, 2013. január 7.     -------------------------------------------- 

        hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

A fenntartó jóváhagyta: 

 

 

Szigetvár, 2013. január 17.     -------------------------------------------- 

        fenntartó 

      PH. 

 

 

 

Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: 

 

2013. február 01-től 2018. február 01-ig. 

 

 A pedagógiai program felülvizsgálatára öt évente kerül sor. 

 A pedagógiai program módosításának indokai a megváltozott körülmény (közoktatási, 

személyi, tárgyi feltételek változása) lehetnek. 

 A pedagógiai program megváltoztatásának módja: tantestületi határozat. 

 A pedagógiai programot a kollégák bevonásával az igazgató készíti el, a nevelőtestület 

fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá. 

 A pedagógiai program betartása nem csak szakmai tartalmi, hanem törvényességi 

követelmény is egyben. 

 

 

----------------------------------------------- 
Igazgató 

PH. 


