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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJAI:
Törvények:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről
Kormányrendeletek:
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
Miniszteri rendeletek:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§ - a (1) A nevelő és oktató munka
az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program
azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pedagógiai
programot nyilvánosságra kell hozni.
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PREAMBULUM
1. Az intézmény hivatalos neve:
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
Az intézmény
Címe:
Az intézmény OM azonosítója:
Igazgató neve:
Telefon:

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
040413
Pataky Annamária
82/512-228

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye
Tankerület megnevezése: Kaposvári Tankerületi Központ
2. Az intézmény fenntartója: Kaposvári Tankerületi Központ
7400 Kaposvár, Szántó utca 5.
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 1996. szeptemberben kezdte meg működését az
Együd Árpád Általános Művelődési Központ intézményegységeként.
2013. január 1-től fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtető Kaposvár
Megye Jogú Város Önkormányzata.
2017. január 01-től fenntartó és működtető Kaposvári Tankerületi Központ, Kaposvár, Szántó
u. 5.
A székhely intézmény a Csiky Gergely Színház és Kulturális Közhasznú Kft. telephelyén
Kaposvár Nagy Imre tér 2. található.
Telephely: Együd Árpád AMI Szondi utcai Telephely, 7400 Kaposvár, Szondi utca 3.
Együd Árpád AMI Somogyjádi Telephely, 7443 Somogyjád, Bogáti utca 1.
Együd Árpád AMI Kaposmérői Telephely, 7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9.
Együd Árpád AMI Kadarkúti Telephely, 7530 Kadarkút, Fő utca 1.
Előképző, alapfok és továbbképző osztályokban tanítunk a következő tanszakokon: néptánc,
társastánc, képzőművészet, alapfok 3. osztálytól grafika és festészet, valamint környezet –és
vizuális kultúra, színjáték.
Tanulóink 6 - 18 éves korúak, akik tankötelezettségüket valamely általános vagy
középiskolában teljesítik.
Engedélyezett pedagógus szám: 5 fő. A fő állású pedagógusok mellett óra adó tanárokat is
alkalmaz az iskola.
Művészeti iskolánkban, 1996-ban a néptánc tanszak kezdte meg működését, majd 1999-től a
színjáték, valamint a képzőművészet tanszakon is megkezdtük a tanítást.
Az előzetes felmérések szerint e három tanszak iránt volt a legnagyobb az érdeklődés
városunkban.
Színjáték tanszakon befejeztük az oktatást 2006-ban, majd 2015-ben újra kezdődött az oktatás.
A 2006/2007-ben lezajlott művészeti iskolák minősítése folyamatban iskolánk kiválóra
minősült.
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Hagyomány az iskolában, hogy minden hónapban táncházat szervezünk tanulóink, illetve az
érdeklődők részére, valamint a karácsonyi műsor, melyet a Somogy Táncegyüttessel közösen
szervezünk, rendezünk meg. Ezt a műsort a Kaposvári Advent rendezvénysorozatba is
beillesztjük. Rendszeresen részt veszünk a város nagy rendezvényein. (Kaposvári Farsangi
Napok, Kultúra Napja, Rippl-Rónai Fesztivál..)
Tanév végén a néptánc tanszak tanulói művészeti bemutatót, vizsgaelőadást tartanak, melyen
élő zenekari kísérettel mutatják be az adott évben tanultakat, látványos koreográfia előadásban.
A produkciókat mindenképpen színpadon tekinthetjük meg. Ez az előadás egyben a művészeti
iskola vizsga előadása is, melyre a szülőket és az érdeklődőket egyaránt várunk.
A képzőművészeti tanszakon készült alkotásokból minden tanév végén kiállítást rendezünk. A
kiállításnak a Csiky Gergely Színház és Kulturális Közhasznú Kft. ad helyet.
Néptánc tanszakos csoportjaink rendszeresen vesznek részt az országos tanulmányi versenyen,
bemutatókon, fesztiválokon.
Képzőművészeti tanszakon tanulóink országos, regionális, megyei és városi pályázatokon
indulnak.

Az iskola jövőképe
„Nagy alkotásokat nem lehet csak hideg fejjel, papíron és körzővel kiszámítani;
mint ahogy alkotni egyáltalán nem lehet spekulációval,…
Kell érzés is, szenvedély is, odaadás és áradás is az alkotáshoz.”
Márai Sándor

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk
megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését.
Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú
emberek állják meg helyüket az életben.
Iskolánk szakmai kiválóságra törekszik: odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével, ahol
minden egyes diák képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából.
Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk.
Megőrizzük, lehetőségeink szerint tovább fejlesztjük a művészetoktatás magas színvonalát, az
elért eredményeket megtartjuk, illetve túlszárnyaljuk.
A szülőkkel a törekvéseink közösek, őket a legfontosabb szövetségeseinknek tekintjük.
Pedagógusainktól elvárjuk, hogy törekedjenek a fejlődésre és kiválóságra.
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1. NEVELÉSI PROGRAM
1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,
céljai
1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink
Kodály Zoltán hirdette a zene személyiség és képességformáló hatását. Azt, hogy az átélt
művészi alkotás óriási lendítőerő, amely mindig folytatást kíván. Élmény és tanulás, tapasztalat
és gyönyörködés szorosan egymásba ötvöződő sora vezeti egyre feljebb a tanulót, egyre
gazdagítva, bővítve a művészi alkotások iránti fogékonyságát, vonzódását. Az élményt semmi
sem pótolja, élmény nélkül nincs művészet. És akinek nincsenek, vagy sosem voltak élményei,
az nem is adhat élményt. Minden művészet csak élményen, beleérzésen keresztül érthető.
Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenéhez, a művészethez.
A nevelés két alapvető tényezője, a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a
folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van.
Alkotó pedagógiai légkör megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az
igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük
szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság.
Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képességei és tehetsége szerint az
önmegvalósítás lehetőségét.
A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati
jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk.
A tehetségfejlesztést kiemelten kezeljük.
A kommunikációs – és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes
világunkban való eligazodás képességét.
1.1.2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai
Az iskola elsődleges célja az ismeret átadás, érték közvetítés, személyiség formálás,
másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok
kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás,
biztonság, megbecsülés, önbecsülés, melyek alapvető szükségletei az embernek az ember
önmegvalósításának.
A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek megszerzésének,
a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új körülmények között
alkalmazás képességének kialakításával (kreativitás).
A személyiség fejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek
fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.).
A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók
önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét.
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk,
megláttassuk és tovább fejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit.
Arra törekszünk, hogy tanulóinkban kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény
– és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom.
Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség
fejlődése lépést tart a tehetséggel: nevelésünk tehát az egyoldalúság ellensúlyozására a tehetség
és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik.
Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi,
testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket képességüknek és
tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és a társadalomban való majdani
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beilleszkedése. Másrészt arra törekszünk, hogy tanulóink képesek legyenek a művészetek
befogadására, értésére és művelésére minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.
1.1.3. A művészeti iskola tanszakjainak cél és feladatrendszere
Néptánc tanszak
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti
kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újra alkotását, kulturális örökségünk
megbecsülését. A Kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az
alapfokú művészetoktatás tantervében. Iskolánk különösen nagy hangsúlyt fektet a somogyi
tánc és népi kultúra ápolására. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi
megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók
számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé
teszi táncos hagyományainkat. A néptánc oktatás célrendszerében jelentős szemléletmód
változás következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének
megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újra alkotására, szabad és
kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány
tanításának elsődlegessége, amely végig kísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb
szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az
intézmények közötti átjárhatóságot. Lehetővé teszi a pedagógusainknak, hogy az osztályuk
képességeit ismerve, az adott dialektuson belül más tájegység táncaiból válogathasson a helyi
tantervben meghatározott fejlesztési feladatok megtartása mellett. A sokrétűen meghatározott
tananyag egyes területeiből a pedagógus szintén szabadon választhat az osztály tantervi
előmenetelének megfelelően.
A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére
azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal,
megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása
során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a
képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a
kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás
esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség
fejlődését.
AZ EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a
köznevelési intézményekben című projekt keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem
partnerintézményeként az átvett szakmai programok anyagát, módszertanát, a tematikus tervek
egységeit a céloknak megfelelő módon alkalmazzuk a népi játék és néptánc órákon, valamint a
szabadidős tevékenységek során, a nyári napközis és bentlakásos táborokban.
Célunk, hogy a tanszakon tanuló tehetséges tanulóink az országos tanulmányi versenyeken részt
vegyenek. Ezek a versenyek - területi válogató és döntő helyszíne - más városban kerül
megrendezésre, így útiköltség merül fel a csoport utaztatásához. A versenyek alapvető
követelménye az élő zenekari kíséret és az adott tájegységre jellemző viseletben való
megjelenés.
A fent megnevezett rendezvényeken, valamint a félévi és a tanév végi előadáson a koreográfiák
bemutatása szintén élő zenekari kísérettel történik. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a
fellépések előtt a zenekarral tudjanak próbálni az osztályok, csoportok.
Minden tanév második félévében zenekari hangfelvételt kell készíttetni, olyan minőségben,
amelyre a koreográfiák betanítása lehetséges, szükség esetén fellépésekhez felhasználható.
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A csoportok számától, a koreográfiák, zenék összeállításától függően tanévenként minimum két
alkalom szükséges a hangfelvételek elkészítéséhez.
A színvonalas előadáshoz a hagyományőrző ruhák elengedhetetlenek, ezek is folyamatos
fejlesztésre, javításra, kiegészítésre szorulnak.
Társastánc tanszak
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 fő tárgyak 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 fő tárgy 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 fő tárgy 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.
Képzőművészeti tanszak, grafika és festészet tanszak
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, alkotó, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős
érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések,
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés
nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás
lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves
hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti
értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző
évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken
szerezhetnek jártasságot. A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott
művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés
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célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet
megteremtésében.
A fent leírt célok teljesítéséhez a tanulók részére havonta biztosítani szükséges az alapvető
alapanyagot, a meglévő grafikai eszközök mellett biztosítani kell azokat az anyagokat, amelyre
az időszerű feladatok elkészítéséhez szükségesek.
Minden tanév végén az elkészült alkotásokból kiállítást rendezünk. A kiállításához nagyobb
mennyiségű kartonra, drapériára, méhészdrótra a kiállítandó művektől függően egyéb anyagra
van szükség. A kiállításra meghívót készíttetünk, mely nyomda költséggel jár.
Környezet- és kézműves kultúra tanszak
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 elsajátíttatása,
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 elsajátíttatása, a múlt értékeinek a mai környezet- és tárgykultúrába való
szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk,
népművészeti és iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozástudat 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 kézi és alkotó 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 módszertanára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök,
tartalmak sokrétű szemlélettel, egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők meg
a tanítás folyamatában. Az élményszerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása
érdekében javasolt könyvtár-, múzeum- és kiállítás-látogatások beépítése a műhelymunkába.
A fent leírt célok teljesítéséhez a tanulók részére havonta biztosítani szükséges az alapvető
alapanyagot, a meglévő grafikai eszközök mellett biztosítani kell azokat az anyagokat, amelyre
az időszerű feladatok elkészítéséhez szükségesek.
Minden tanév végén az elkészült alkotásokból kiállítást rendezünk. A kiállításához nagyobb
mennyiségű kartonra, drapériára, méhészdrótra a kiállítandó művektől függően egyéb anyagra
van szükség. A kiállításra meghívót készíttetünk, mely nyomda költséggel jár.
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A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati,
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, sokrétű 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, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok
aktivitását, a kooperációt és innovációt,
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok,
egyéni korrektúra megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése
Szín és bábművészeti ág színjáték tanszak
Az oktatás célja
A színművészet sajátos kifejezőeszközeinek megtanításával (beszéd, mozgás, szcenika) és a
színművészethez kapcsolódó művészeti ágak (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb)
megismertetésével érzelmekben gazdag és sokszínű, sokrétű alkotótevékenységre képes
személyiségek formálása.
Feladata
- A képzés ideje alatt fejlődjön ki és jöjjön létre a gyermekközösségben ön és emberismeretének
gazdagodása, önálló alkotóképessége, rugalmas gondolkodása, összpontosított, megtervezett
munkára való képessége, testi, térbeli biztonsága, időérzéke, mozgásának és beszédének
tisztasága.
- Ismerjék meg és sajátítsák el a színházművészet kifejező eszközeit (mozgás, beszéd) a
színpadtechnika legfontosabb elemeit.
- Ismerjék meg és sajátítsák el a vers és prózamondás legfontosabb kifejező eszközeit.
- Ismerjék meg a színháztörténetnek azokat a fejezeteit, melyek gyakorlati munkájuk során
szerzett tudásukhoz kapcsolódnak.
- Ismerkedjenek meg különböző színházi mesterségekkel (hang- és fénytechnika, díszlet- és
jelmeztervezés.
- Ismerkedjenek meg azon művészeti tevékenységekkel (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb)
melyek erősítik és színesítik a színházi kifejezésformákat.
A képzés biztosítson lehetőséget
- A hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs csoportok élő színházi előadásainak
megtekintésére.
- Nyilvánosság előtti fellépésre.
- A színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére.
- Más művészeti csoportok munkájának beható megismerésére.
- A csoportos és egyéni önkifejezési szándékok megvalósítására (egyéni foglalkozásra vers és
prózamondásnál, szerepformálásnál, szóló számoknál).
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1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei,
eljárásai a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
1.2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, amely elsősorban
csoportos fejlesztés, differenciált oktatást nyújt a tehetséges tanulóknak az egyéni képességek
kibontakoztatásában.
A tanuló kíváncsiságára, érdeklődésére épített és ez által motivált munkában kell fejleszteni
felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását.
Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket.
Tudják képviselni az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt.
Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd
a tágabb társadalom értékei iránt.
Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben késztetni más népek
hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.
Elő kell segíteni a szocializáció folyamatait.
Tanulóink kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk
minősítéséről.
Feladatunk a különböző tanszakokon folyó munkát közelebb hozni egymáshoz, művészetet értő
és azt szerető közönség nevelése.
1.2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai
Előképzős tanulóinkat fokozatosan vezetjük át a játékközpontú cselekvésekből az iskolai
tanulás tevékenységeibe.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat – és probléma megoldáshoz.
Fejlesztjük növendékeink kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről.
Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük,
gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat.
Erősítjük a kortárskapcsolatokat.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, mérési, ellenőrzési, értékelési rendszerében
meghatározott rend szerint, tevékenységüknek megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a
tanulók fejlődéséről.
1.2.3. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei
A pedagógiai eszközök megválasztásának szempontjai:
 minden gyermek számára az életkori jellemzők figyelembe vételével biztosítani a
tevékenységi formákat,
 személyes példamutatással neveljük tanulóinkat megértésre, a másság elfogadására,
együttérzésre, az emberi jogok tiszteletben tartására.
Iskolánkban alkalmazott nevelési módszerek, eszközök
 Meggyőzés, felvilágosítás és tudatosítás
 Bemutatás - gyakoroltatás
 A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, gyakorlás.
 A csoport, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő helyes szakmódszertan és
tantárgy pedagógia alkalmazása.
 A csoport, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő didaktikus módszerek
alkalmazása.
 A magatartásra, szorgalomra ható ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés,
szereplési lehetőség.
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A nevelési módszerek általunk leginkább alkalmazott formái
 Nyelvi eszközök: beszéd, beszélgetés,(szabad vagy irányított, spontán vagy tervezett,
egyéni vagy csoportos).
 Nem nyelvi eszközök: mimika, tekintet, mozdulatok, gesztusok, gyakorlatok
bemutatása.
 Néptánc tanításnál a tanítani kívánt mozdulatok, mozgásformák hétköznapi,
mindennapi életben gyakorlott mozgáshoz köthető párhuzamainak keresése a könnyebb
tanulás-tanítás érdekében.
 A tanított táncelemek etűdökben történő összefoglalása a táncelemek memóriában
történő elmélyítése érdekében.
 A táncetűdök alapján elmélyített táncelemek improvizációs szintre való emelése, az
improvizáció manifesztációjának elérése.
 Műhely jellegű alkotó – alakító munka a képzőművészeti tevékenység során.
 Megfigyelés, ábrázolás, személyiség fejlesztés, képesség fejlesztés (megismerő,
gondolkodó, kifejező, alkotó) által a valóság megismerése és világkép formálása.
 Mind három tanszakon használjuk az IKT eszközöket, képi és hangi megjelenítéseket.
 Törekszünk technikai eszközeink megújítására, új eszközök beszerzésére.
Esztétikai élmények megismerésével, a gyerekek ízlésformálása is megvalósul.
1.2.4. Pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai
Művészeti iskolánkban csoportos oktatás keretében folyik a tanítás, amely csoportok képezik
az osztályokat. Az osztályok vezetésével az osztályfőnöki feladatot is ellátó fő állású néptánc
szakos pedagógus foglalkozik.
Feladatai:
 Az osztállyal kapcsolatos ügyintézés ellátása (napló, törzslap vezetése, bizonyítványok
kiállítása, tanuló kimaradásának lejelentése, beiratkozási lapok nyilvántartása.)
 A mulasztások számontartása
 A szülők tájékoztatása gyermekük iskolai előmeneteléről
 A szülők tájékoztatása időszerű iskolai ügyekről szabadidős foglalkozásokról,
programokról. pl. táncház, játszóház, nyári napközis tábor stb.
 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel
 A közösségi élet kialakulásának elősegítése
 A tanulók egyéni gondjainak megismerése
 A tanulók személyiségének alakítása
 A fegyelem biztosítása az órák előtt, az órákon és a szabadidős foglalkozások,
versenyek alkalmával
 A tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése
 A tanulók tájékoztatása iskolai ügyekről, szabadidős tevékenységekről, versenyekről
 Szabadidős programok szervezése táncház, kézműves foglalkozás, napközis tábor
 Szakmai versenyekre való kíséret
Képzőművészet és színjáték tanszakon óra adó tanárok tanítanak, akiknek részben el kell látni
az osztályfőnöki feladatokat.
Az ő feladataik korlátozottabbak, az adminisztrációs munkákat azonban hiánytalanul el kell
végezniük.
Képzőművészeti tanszak esetében az óra adó tanár feladata:
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a csoport számára az anyagigény összeállítása és havonta-két havonta történő leadása
az igazgatónak,
tanév végi kiállítás, illetve bemutató megszervezése, megrendezése.

Az intézményben tanító pedagógusok kötelessége, hogy az általa tanított órákhoz tanmenetet
írjon. A tanmenetet a tanév elején az igazgatónak kell jóváhagyni.

1.3. A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A művészeti oktatás és nevelés az értelmi és érzelmi nevelés közötti összhangot,
közösségformálást, a kulcskompetenciák fejlesztését szolgálja. Iskolánk felajánlja az
önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét. A különböző művészeti területekkel
összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek élményszerűvé a
tanulók sajátjává válnak.
A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai alapelvekből,
célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le.
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiség formálás specifikus lehetőségét,
biztosítja a tanulás tapasztalati módját.
A művészetek táplálják tanulóink 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, színjátszásban ötvöződnek. A művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk
arra, hogy minden tanuló élje át valamely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön
önismerete és erősödjön egészséges önbizalma.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő
szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.
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 néptánc oktatás egyik lehetséges formája a művészeti iskola néptánc tanszaka, melynek célja,
hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A néptánc
nem csupán mozgás zenére, eleven hagyomány is, üzenet a múltból. 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 kifejezés béli készségét
fejleszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A tempó és
dinamika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, az összpontosítás állandó munkáját
igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák előadása különös figyelem összpontosításra és rendre
is szoktat.
Képzőművészeti tanszakon a tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerik meg a
művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét. A tanulók kreativitása kiemelkedő szerepet
kap. Nem csak egyéni, hanem csoportos alkotások is születnek, amelyek által a közösséghez
tartozás élménye nő, az együtt gondolkodás kifejezésre jut, növekszik a megegyezésre épülő
együtt gondolkodás, a másság elfogadása.
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Művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét az alkotó munka iránti
igényt, hozzájárul cselekvő képességük fejlődéséhez.
A művészeti iskolába járó gyerekek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan
megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kulturáltságában is.

1.4. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai
tevékenységek
Intézménytípusunk alapvető tevékenysége a tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett
képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az „utat”, amelyen elmélyülten és
eredményesen juthatnak előre és az átlagost túlhaladó teljesítményekre lesznek képesek.
A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az
átlagtól.
A tehetséges gyerekek sem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség.
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy
milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal
foglalkozni, csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni.
A művészi képességek (rajz, tánc) rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati
tényezőktől, a környezet serkentő-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség.
Tehetséggondozó foglalkozások szervezésének elvei:
A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására
alkalmas tevékenységi formák az alábbiak az egyes művészeti tanszakokon:
 pályázatokon való részvétel (nemzetközi, megyei, városi) – minden tanszak
 versenyeken való részvétel – minden tanszak
 külső rendezvényeken való szereplés (más iskolai, városi, külföldi) – tánc tanszak
 gálaesteken, tanévzárókon, jótékonysági esteken való fellépés – tánc tanszak
 helyi tárlatokon való bemutatkozás – képző és iparművészeti tanszak
 szaktáborokon való részvétel – minden tanszak
A tehetséggondozás feltételei:
 a tehetségek kutatása, felismerése,
 megfelelő tárgyi-technikai feltételek biztosítása,
 olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat,
 tehetséges pedagógusok, akik nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni,
oktatni.
A tehetséggondozás formái:
 A néptánc tanszakon hetente egy alkalommal tehetséggondozó órákat tartunk, melyen,
azok a tanulók vesznek részt, akiket tehetségük alapján tanáraik érdemesnek tartanak
arra, hogy külön fejlesszék képességeiket. Egy csoportba, több évfolyamról
bekerülhetnek tehetséges tanulók, pedagógusaik javaslata alapján. Számukra több
alkalommal biztosítunk fellépési lehetőséget.
 Képzőművészeti tanszakon, a pályázatokon, versenyeken való részvétel, az arra való
felkészülés jelenti a tehetséggondozás formáját.
A néptáncot tanító pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a reá bízott gyermekeket a legjobb
tudása szerint tanítsa, nevelje a magyar néptánc, népművészet, néphagyományok, szeretetére.
Mivel minden ember egyedi és megismételhetetlen az identitás tudat kialakulásához hozzá
tartozik a magyar néptánc ismerete. Ezért az e szakmát művelők személyisége és erkölcsi
arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a szaktudásuk.
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1.5. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
Iskolánkban mind három művészeti ágban csoportos órákat tartunk. Ebből következően
tanulóinknak számos alkalommal van lehetőségük közös produkciókkal közönség elé állni.
Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni
teljesítményeken is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való
munkálkodást is. A művészeti képzés során végzett közös táncolás, s az alkotás öröme, mindmind közösség és személyiségfejlesztő hatással bír.
Közösségfejlesztést szolgálja iskolánkban a rendszeresen megrendezett táncházak, melyekre
tanulóink összességét várjuk, szülőkkel, ismerősökkel, barátokkal együtt. Ez jó alkalom, a
különböző tanszakon tanulók ismerkedésére, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének egyik
formája.
A versenyekre, bemutatókra való felkészülés szintén egyfajta közösségi élményt jelent.
Nyaranta szaktáborokat szervezünk iskolánk tanuló részére. Itt a különböző csoportokból
érkező gyerekek megismerhetik egymást, egymás munkáját, valamint azokat a pedagógusokat,
aki évközben nem tanítják őket. A táborok a lehetőségek függvényében bent lakásos, vagy
napközis táborok. A táborok programjában lehetőségeket teremtünk a környezettudatos
szemlélet megvalósítására.
Szorgalmazzuk, hogy az osztályok, szüleikkel és az őket tanító pedagógusokkal együtt
töltsenek el egy – egy hétvégi napot, ahol közös programokon vesznek részt, szülők,
pedagógusok, tanulók együtt szervezzék ezeket az eseményeket.
Szélesebb látókörrel rendelkező gyermekeket akarunk kinevelni a tanítási év során tanítási
időben és a szabadidős rendezvényeken való részvétellel.

1.6. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái,
fejlesztése
1.6.1. A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy
választott képviselőjük útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról
 a fő tárgyi szaktanár, az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatja,
 az intézményvezető a diákönkormányzat vezetőségének ülésén ad tájékoztatást,
 az iskolai faliújságon és az intézmény honlapján keresztül tájékoztatást ad.
 működnek zárt csoportok a Facebook oldalon, ahol tanulók, szülők és pedagógusok
egyaránt megoszthatják az információt.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban és írásban) tájékoztatják.
1.6.2. Szülők, tanulók, pedagógusok, valamint az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
Szülő – pedagógus, intézményi partner kapcsolattartás módja, formái
Szülői értekezletek
Feladata:
a) a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
b) a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, az aktuális feladatokról, a
helyi tanterv követelményeiről, saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről,
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iskolai magatartásáról, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól,
eredményeiről, problémáiról.
c) A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az
iskola igazgatósága felé.
d) Az intézménnyel partner kapcsolatban lévő szervezetek- pl. Somogy Táncegyüttes,
Somogy megyei Néptáncszövetség – meghívást kap, ahol tájékoztatja a szülőket az
adott tanévben általuk szervezett eseményekről.
Írásbeli tájékoztató
Feladata:
a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve az iskolai programokról.
Az írásbeli tájékoztatás: papír alapú, elektronikus (e-mail, Facebook csoport, honlap).
Iskolai rendezvények, bemutatók, melyek az iskola hagyományaihoz tartoznak, szülők
részvételével zajlanak.
Versenyekre, fellépésekre való szülői kíséret.
Alkalmi beszélgetések.
Tanuló, pedagógus, intézményi partner kapcsolattartás formái
Somogy Táncegyüttes munkájába való betekintés, a továbbképző évfolyamon tanulók
tevékeny részvételével. Tehetséges növendékek már tagjai is lehetnek a felnőtt
táncegyüttesnek.
A Somogy Zenekar állandó kísérő zenekara a néptánc tanszakos osztályoknak.
Táncházak alkalmával, zenekari próbákon közvetlen kapcsolat tartható a zenekarral.

1.7. Az ismeretek számonkérésének rendje
A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben folyamatosan figyeli
(havonként) érdemjeggyel értékeli, melyet a haladási naplóba bejegyez.
A tanulók munkáját - kivéve az előképző tanulóit - félévkor és a tanév végén osztályozni kell.
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az ellenőrzőben, félévi értesítőben tájékoztatni kell.
Az osztályozás a tantervi követelményeknek megfelelően a tanulók gyakorlati és elméleti
eredményeinek egybevetése alapján történik. Az adható érdemjegyek: jeles /5/, jó /4/, közepes
/3/, elégséges /2/, elégtelen /1/.
A tanuló tanév végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei illetve az osztályozó
vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani
(a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga).
A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé.
Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését.
A számonkérés formái: rögtönzéses feladatok, szóbeli megnyilatkozás, önálló gyűjtő munka,
rajzi, festési, mintázási tervezési produktumok.
Az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat. Ez jelenti, a munka eredményeinek
számbavételét. Az értékelés célja a jobbítás és az ezzel kapcsolatos újabb feladatok
meghatározása.
A tanulók értékelésének formái:
Írásbeli – szóbeli
Írásbeli értékelés fajtái:
a) Előképzőben szöveges
b) Alapfokon és továbbképzőben 1-5 skálájú érdemjeggyel.
Az értékelés alapja és fokmérője az alapfokú művészetoktatás követelményeinek
teljesítése, illetve értékeljük a tanuló hozzáállását, azaz szorgalmát az iskolai
tevékenysége során.
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Az értékelés gyakorisága:
a) Szóbeli: folyamatosan a tanév során,
b) Írásbeli: havonta, félévkor, tanév végén.

1.8. Tanuló jutalmazásának, szorgalmának értékelésének elvei
Művészeti iskolában magatartást külön nem értékelünk, erre osztályzatot nem kapnak a
bizonyítványban.
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesítheti,
illetve jutalmazhatja.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
Alkalmazásra javaslatot tehetnek:
 az osztályfőnök
 az osztályban tanító nevelő
 az osztályközösség – önkormányzati szervén keresztül
 a tantestület
Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi dicséretét a
bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel
jutalmazhatók.
A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása
után - az osztályfőnök dönt.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, kulturális,
sport, iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az
intézmény iskolai közössége előtt nyilvánosan veszi át.

1.9. Tanulmányok alatti vizsgák, és azok szabályai
A tanulmányok alatti vizsgát az iskola pedagógusaiból álló háromtagú vizsgabizottság előtt kell
letenni.
A vizsgabizottság elnökét és tagjait az intézményvezető bízza meg.
Vizsgák az intézményben:
 különbözeti, osztályozó
 javító
 művészeti alap és záró vizsga
Különbözeti vizsgára abban az esetben kerül sor, ha a tanuló jelentkezik iskolánkba és eddig:
 nem tanult az adott szakon más művészeti iskolában,
 szakkör, vagy más formában már kapott képzést e területen,
 más művészeti iskolában már tanult, - erről bizonyítvánnyal rendelkezik,- de kihagyott
évet, éveket tanulmányai során,
 bármilyen
okból kifolyólag abbahagyta művészeti iskolai tanulmányait
intézményünkben, és folytatni kívánja azt,
 kora miatt nem tudjuk az előképző, vagy alapfok 1. osztályba felvenni.
Továbbképző évfolyamra csak abban az esetben vehető fel tanuló, ha legalább az alapfok 4.
évfolyamáról bizonyítvánnyal rendelkezik.
Azoknak az évfolyamoknak a tananyagából kell különbözeti vizsgát tennie, amelyeket az adott
évfolyam már tanult. Amennyiben több év tananyagából kell vizsgázni lehetőséget biztosítunk
a tanévben két alkalommal a vizsgák letételére.
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Az alapfok 6. osztályban művészeti alapvizsgát kell tenni annak a tanulónak, aki tanulmányait
a továbbképző évfolyamon folytatni kívánja. A továbbképző évfolyamok elvégzését követően
10. osztály végén művészeti záróvizsga szervezhető amennyiben a tanulók erre jelentkeznek.
A tanév végén
- néptánc, társastánc és színjáték tanszakon, a tanulók az év során végzett munkájukról „évzáró
vizsgaelőadás” keretében adnak számot. Színjáték tanszakon alapfok 1. osztályban szervezhető
először tanév végi „vizsgaelőadás”.
- képzőművészeti, valamint környezet –és vizuális kultúra tanszakon tanulók munkáiból
kiállítást rendezünk.
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a
vizsgaelőadáson megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja.
Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az év végi
osztályzatról a bizonyítványon keresztül tájékoztatjuk a szülőket.

1.10. Esélyegyenlőségi program
1.10.1. Fenntartói rendelkezések
Az intézmény nem rendelkezik önálló esélyegyenlőségi programmal, mert a fenntartó
gyakorolja és szabályozza a kapcsolódó jogokat és az általa készített dokumentum kiterjed
valamennyi intézmény valamennyi alkalmazottjára.
1.10.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
Az alapfokú művészeti iskola önkéntesen vállalt, egyéni motivációt kívánó nevelési-oktatási
formája eleve kiszűri, vagy sokszor el sem juttatja a tánc és képzőművészet tanulásához azokat
a gyermekeket akik beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdenek. Ugyanakkor mással
nem pótolható lehetőség adódik – szintén a sajátos, egyénre szabott nevelési–oktatási forma
miatt – arra, hogy az SNI-s és hátrányos helyzetű tanulók fejlesztő segítséget kapjanak. Erre a
feladatra a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás során van lehetőség.
Az intézményben egy fő gyógypedagógus képesítéssel rendelkező pedagógus dolgozik, akik –
igény szerint – csoportot vezetnek az egyéb problémákkal küzdő tanulók segítése, fejlesztése
céljából. Tapasztalatok szerint ezek a tanulók könnye beilleszkednek, ami a nyugodt,
harmonikus tanórai légkörnek, a sokszínű egyéniségek és képességek pedagógiai
elfogadásának, az inspiráló, segítő tanári hozzáállásnak, az együtt-alkotásnak a csoportban
együtt létezésnek és a gyakori közösségi rendezvényeknek köszönhető. Ugyanakkor
pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a kreatív tanulók esetenként fegyelmezetlenek,
impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. Ezeket a jelenségeket az alapfokú
művészetoktatásban
enyhébb
esetekben
szülői
konzultációkkal,
egyéni
teljesítményütemezéssel, a személyiséghez illő téma- és technikaválasztással meg lehet oldani.
A szuverén alkotói magatartásból, személyiségjegyekből adódó problémákat kezelni lehet az
alapfokú művészetoktatásban is. Tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző.
Azonban azt fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatásban résztvevő gyerekek sokkal
jobban teljesítenek a közismereti iskolákban, mint a művészeti tanulmányik megkezdése előtt.
A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. A
művészettel foglalkozó gyerekek gyakran találhatnak alkalmat arra, hogy feszültségeiket
„kivetítsék, kialkossák, kirajzolják, kitáncolják” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra
lesznek képesek, valamint a tanulási kudarcok kezeléséhez is segítséget kapnak a művészettől.
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1.10.3. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése
1.10.3.1. A hátrányos helyzet leküzdését segítő tényezők
•

•

•

•
•

Család: az iskola nélkülözhetetlen partnere. Az iskola és a család között a legfontosabb
kapocs a gyermek. Az ő fejlődése, érdekei határozzák meg az együttműködés formáit és
tartalmát. A család, amikor a művészeti iskolát választja, megtiszteli a bizalmával. Ennek
kell megfelelni magabiztos szaktudással, korrekt, kulturált és toleráns magatartással
bizonyítva, hogy a tanárok személyisége számukra a lehető legjobb választás volt.
Személyes kapcsolat, családias légkör: pedagógussal, tanuló társakkal, szakmai
csoportokkal. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében többször előfordulnak a deviáns
viselkedési formák. Családias légkörrel, beszélgetéssel, kiemelkedő feladatokkal történő
megbízással ezek a helyzetek kezelhetők. Feladatmegoldásaikban még jobban kell ügyelni
a fokozatosság elvére.
Tananyag, eszközök biztosítása: A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepe van
annak a lehetőségnek, hogy jó minőségű hangfelvételek, viseletek, tánc-, rajz- és grafikai
eszközök biztosítva vannak az oktatáshoz.
A közösség hátránykompenzációs hatása: Minden tanuló részt vehet a csoportok
munkájában és a havonta megrendezésre kerülő táncházakban. A közös művészi munka és
élmény is segít leküzdeni a tanulók közti esélyegyenlőségi különbségeket.
Anyagi támogatás: A művészeti nevelés-oktatás térítésköteles oktatási forma. A hátrányos,
a halmozottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekek részére lehetőség van a térítési díj
csökkentésére, illetve a mentesség biztosítására. A törvény és a fenntartói rendelkezés
lehetővé teszi, hogy kérvény benyújtásával, a szociális helyzetet igazoló dokumentumok
csatolásával, különböző fokozatú kedvezményt kapjanak a térítési díjból, illetve tandíjból.
Az ideiglenes nehézségekkel küszködő családoknak lehetőségük van a részletfizetésre.

1.11. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok az intézményben
1.11.1. A feladatokat meghatározó tényezők


A tanulók a legkülönfélébb közismereti iskolákból érkeznek. (Nagyobbrészt általános és
középiskolából.) Ezekben az intézményekben kötelező az ifjúságvédelmi felelős
alkalmazása, míg az ilyen szakember alkalmazását a törvény nem teszi kötelezővé a
művészeti iskolákban.

1.11.2. Az ifjúságvédelmi feladatokat ellátása
•
•
•
•
•
•

A feladatok illeszkednek a közismereti iskolák rendjéhez.
Probléma, konfliktus megjelenése esetén először a nevelőtestületen belül kell megoldani a
problémát.
A probléma feltárásába és az útkeresésben a szülők bevonása elkerülhetetlen.
Folyamatos a kapcsolat a tanuló közismereti iskolájával (osztályfőnök, ifjúságvédelmi
felelős, vezetők).
Szükség esetén a probléma megoldásában a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a
Gyámhatóság is bevonásra kerül.
Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat az intézményvezető szervezi és irányítja az
osztályfőnökök, valamint a diákönkormányzatot segítő pedagógus bevonásával.
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1.12. Az oktatásban alkalmazott tankönyvek és taneszközök
Művészeti iskolánk nem használ tankönyvet, illetve olyan taneszközt, melyet a tanulóknak kell
beszerezni.

1.13. Felvétel és átvétel helyi szabályai
A szülő 6 éves kortól kérheti gyermeke felvételét a művészeti iskolába. Amennyiben már
betöltötte a gyermek a 6. életévet, de óvodába jár, a szülő tandíjat köteles fizetni.
Felvételi, valamint alkalmassági vizsgát nem tartunk.
Tanuló illetve a szülő tanév közben is kérvényezheti gyermeke felvételét. Ebben az esetben
amennyiben más művészeti iskolában már tanult az adott művészeti ágban és bizonyítványát
bemutatja annak megfelelő évfolyamon folytathatja tanulmányait.
Amennyiben bizonyítvánnyal nem rendelkezik, illetve nincs előképzettsége e dokumentum 1.7.
pontjában (Tanulmányok alatti vizsgák szabályai) leírtaknak megfelelően járunk el.

1.14. Tanulónak az intézményi döntés folyamatában való részvételi jogai
gyakorlásának rendje
Iskolánkban diákönkormányzat működik, amely a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 120.§.
alapján véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal
kapcsolatos kérdésben.
A következő feladatokban kéri az iskola vezetősége a diákönkormányzat véleményét, szükség
esetén a szervezésben, lebonyolításban való részvételüket
 a közösséget érintő kérdések,
 táncházak szervezésénél, népszerűsítésénél, lebonyolításánál
 könyvtárszoba működési rendjének kialakításánál.
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2.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék
A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete 2022. év augusztus hó 30.
napján tartott értekezletén elfogadta.

Kelt: Kaposvár, 2022. 08. 30.

……………………………….

.............................................
hitelesítő nevelőtestületi tag

P.H.

hitelesítő

nevelőtestületi

tag

A pedagógiai programot jóváhagyom.

Kelt: Kaposvár, 2022. 08. 30.

……………………………….
igazgató

P. H.
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3. HELYI TANTERV
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc tanszak
AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti
kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újra alkotását, kulturális örökségünk
megbecsülését. A Kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az
alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc
színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a
tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is
hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptánc oktatás célrendszerében jelentős
szemléletmód változás következett be, középpontba került a tanulók technikai
felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok
újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi
táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végig kísérheti az egész oktatási
folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében,
ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti,
hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek
az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban
történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése
nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges
színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos
helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel
a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgyak
Fő tárgy:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban:
Folklórismeret
Tánctörténet
Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
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Óraterv
Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
(néptánc)
Összes óra

Évfolyamok
Előképző Alapfok
1.
2.
1.
2.
2
2
4
4

2
2

4

4

4

3

3

3

3

Továbbképző
7.
8.
9.
4
4
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

5

5

5

6

6

6

6

6

3.

4.

5.

6.

10.
3

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 tanítási órák időtartama: 45 perc
A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és
elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk tovább éltetése, a mozgáskultúra
megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges
eszközének értelmezése.
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén:
1. Szakmai kompetenciák
● A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
● A hagyományos népi játékmód ismerete
● Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének
értelmezéséhez
● A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
● A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
● Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori
sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
● A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati
alkalmazása
● A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a
társasági táncélet alkalmainak megismerése
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● A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
● Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
● A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti
alkotásainak megismerése
2. Személyes kompetenciák
● Az esztétikai érzék fejlesztése
● A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
● Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
● Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
● A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése
● A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
● A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása
3. Társas kompetenciák
● A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása
● A másság elfogadásának képessége
● Az önálló döntéshozatal képessége
● Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
● A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
● A szabálytudat kialakítása
● A csoportnorma kialakítása
● A segítő életmódra nevelés s a szociális érzékenység fejlesztése
● A közösségi szemlélet kialakítása
● A környezet megóvásának fontossága
● Az egészséges életmód igénye
4. Módszerkompetenciák
● Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
● Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
● Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
● Az ismeretek alkalmazásának, újra fogalmazásának képessége
● A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
● A hatékony önálló tanulásra nevelés
● Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más
környezetben is
● A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés
A
MŰVÉSZETI
KÖVETELMÉNYEI

ALAPVIZSGA

ÉS

ZÁRÓVIZSGA

ÁLTALÁNOS

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei:
● Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
● Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja:
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● 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:
Néptánc
Folklórismeret
Művészeti záróvizsga
Néptánc
Tánctörténet
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a
tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban
– helyezést ért el
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló 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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NÉPTÁNC TANANYAG

Előképző évfolyamok
Előképző 1. évfolyam
1. Fejlesztési feladatok
● Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során: lépés, járás, futás, ugrás
● A ritmus–tér–térforma fogalmainak kialakítása, térbeli mozgásokat igénylő
mozgásokkal és játékokkal, terek konkrét meghatározásával.
● Az ugrás és forgás technikai előkészítése, ugró, páros szökkelő, szökdelő népi
játékokkal (pl. Ugróiskola, ugráló kötelezés, pányvázás, kocsérozás, szédibaba, An, tan
tition… stb.)
● A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési
készségének, játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése,
● a közösséghez tartozás tudatos kialakítása, közösségfejlesztő játékokon keresztül pl.
családjáték, vadászos, kacsintós, csendfogó, stb.
2. Tananyag:
3. A játékműveltség felmérése - óvodából hozott játékok alapján.
● A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése, a
játszott játékokon keresztül
● Az alapvető mozdulattípusok, a Fejlesztési feladatok alapján.
● Népi játékok, mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok, Somogy megyéből
● Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és
nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok),
a játékokhoz kapcsolódó dalok, és ritmusok figyelembevételével
● Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör,
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az
alakzatokban), a népi játékok alkalmazása során, tudatosítva a tanulókban
Játékfűzések: Somogy megye néphagyományában fellelhető népi gyermekjátékokból
Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket.
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre.
Előképző 2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség (lépésből ugrásba, járásból futásba,
futásból járásba való átmenet, alapállásból futásba, és ugrásba, és lépésbe való váltások)
fejlesztésük a mozgás– és játéktevékenység során
● A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban (visszhang
gyakorlatokon keresztül, alapmozgások térben történő alkalmazása)
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● Az ugrás és forgástechnika fejlesztése és tudatosítása; ugró, páros szökkelő, szökdelő
népi játékokkal
● A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség
fejlesztése
● A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális
kommunikáció szinkronjának kialakítása
● A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése,
a közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése
Tananyag
● Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak
megismertetése: a fejlesztési feladatokban meghatározottak alapján
● Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése:
o Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra,
egy lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
o Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
o Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
Az ugrástípusok után az alapvető két ugrós motívum a cifra és a lengető (esetleg pihenő
lépés) megismerése. tapssal díszítése. felépítése, párban való táncolása- páros
viszony(nyitott ) megismerése
● fizikai kontaktus megteremtését, közösség fejlesztését célzó játékok tanulása
● Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése: alapvető
mozdulattípusok megtanításán keresztül, alkalmazásuk újabb népi játékok
megismertetése során
● tánchoz szükséges kartartást elősegítő játékok és feladatok tanulása, megismerése(
pl. fészekfogó. kapuzó, kecske ment a…, nyuszifogó, békafogó, pókfogó…)
●
● Népi játékok, mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok Somogy megyéből
● Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és
nyolcados lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok)
zenére, énekre, mondókákra történő alkalmazása az alapvető mozgástípusokkal
összekapcsolva, ritmusok tapsolása, dobogása, kopogása
● Irányok, alakzatok (előre–hátra, jobbra–balra, lent–fönt, sor, kör, oszlop, félkör,
csigavonal, szórt forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az
alakzatokban)
Koreográfia: Somogy megye néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból és
somogyi ugrós tánc párban, körben, vagy csoportban
Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. Tudja
eltáncolni a somogyi cifra és lengető (pihenő) lépést párban, körben és/vagy csoportban.
Sajátítsa el az ezekből összeállított motívumfűzést.
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti
kommunikációra, a párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk során
is.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
● 1 db tábla vagy flipchart
● 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
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●
●
●
●

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek

Alapfok évfolyamok
Alapfok 1. évfolyam
4. Fejlesztési feladatok
● Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség
fejlesztése.
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő
gimnasztikán és mozgásos gyermekjátékokon keresztül
● Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése és tudatosítása:
o Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy
lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
o Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
o Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások. A fizikai kontaktus
megteremtésének elősegítése; játékokon keresztül, pl. szembekötősdi,
fogócskák, Sánta pipás…
● tanult ugrós motívumok fejlesztése, improvizáció,
● A csárdás mozgáselemeinek előkészítése; lépésekkel, zárásokkal, testsúly áthelyezéssel
történő gyakorlatokon keresztül
● egy és kétlépéses csárdás motívumok a térben előre-hátra, jobbra - balra és rézsút
irányokban
● tanult mozgástípusok használata a somogyi friss csárdásnál
● zárt fogásmód a friss csárdásban és helyes kartartások az ugrósban és a friss
csárdásban
● A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása; boka
és térd ízületek használatának tudatosítása
● Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; egyszerű mozgások
alkalmazása meghatározott terekben, térváltásokkal
● A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a
hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az
eszközhasználat fejlesztése
o eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal.
o Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen
tartott eszközzel, ill. az eszközök dobása, elkapása
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése.
● Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi
szokások és normák kialakítása Élettani sajátosságainak megfelelő Somogyi ugrós és
gyermekjátékokkal, dallamokkal.
5. Tananyag: Somogyi ugrós ismétlése, rögzítése, somogyi friss csárdás motívumok
tanulása, eszközös táncok előkészítése, tanulása, helyes kartartás kialakítása, zárt
összefogódzási mód megismerése
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6. Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok
bemelegítése, fejlesztése. A felsőtest, kar, fej izmainak átmozgatása. (Különös
tekintettel a somogyi ugrós táncokra.)
7. Tánctechnika
Alapvető mozdulattípusok:
Lépés
● a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok)
● láb főrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy
Ugrás
● Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy
lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
● Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
● Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
Futás
● tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal
Testsúlyáthelyezés: játékos gyakorlatokon keresztül
A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások,
szökdelések.
Térben való eligazodás, térkitöltő játékok: fogócskák, sorjátékok, vonuló játékok
Énekes-táncos népi játékok: szerepjátékok és párválasztó játékok speciálisan somogyi
gyermekjáték anyagból válogatva.
8. Táncgyakorlat: Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok
megismertetése:- helyben lépés, ugrás és tovahaladó lépés, ugrás, félsúlyos és páros
súllyal való zárás pl. zenére, énekre, tapsra és mondókára. Ezek alkalmazása különböző
formákban, alakzatokban pl. kör, félkör, sor, oszlop, szórt alakzat.
Eszközhasználat előkészítése
● eszközös játékokon, keresztül pl. kidobók, játékok seprűvel, bottal.
● Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen
tartott eszközzel, ill. az eszközök dobása, elkapása
Javasolt eszközök: babzsák, bot, üveg, seprű, kötél, labda, kendő, szék
Koreográfia: Népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc a tanult tánc és
játékanyagból. Somogyi ugrós és/vagy friss csárdás és eszközös táncok, valamint somogyi
népi játékok és dallamok felhasználásával.
Zenei ismeretek: Negyed és nyolcad ritmus, strófa, 2/4-es lüktetés megismertetése a
tánctechnikai gyakorlatokon, játékokon keresztül.
9. Népi ének: Somogyi ugrós dallamok és somogyi gyermekjáték énekek.
10. Viseletek: Somogyi leány és fiú viseletek jellemző darabjainak bemutatása.
11. Hagyományőrzés: A somogyi tájegység gyermekjátékai és táncai.
Követelmények alapfok 1. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a tanult népi játékok szövegét, dallamát és cselekményét. A játékfűzéseket,
szabályokat. Az ugrós és csárdás tánctechnikai elemeit. A helyes kartartást a tanult táncok
során. A páros összefogódzás módját a somogyi ugrós és friss csárdás táncolása során. A
somogyi friss csárdás motívumokat és tudja reprodukálni az azokból készült
motívumfűzéseket. Az eszközök megfelelő használatát.
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A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a
tánctechnikai elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak
felidézésére, koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására

Alapfok 2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség
fejlesztése.
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő
gimnasztikán és mozgásos gyermekjátékokon keresztül
● Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése:
o Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy
lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
o Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
o Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
● A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése; játékokon keresztül, pl.
szembekötősdi, fogócskák, Sánta pipás…
● csárdás mozgáselemeinek használata a sárközi/somogyi lassú csárdás tanulása
során: kétlépéses csárdás térben haladással, irányváltással
● páros viszony, zárt fogás, kar alatt kiforgatás
● talajon és levegőben történő lábgesztusok megismerése, alkalmazása az
sárközi/somogyi ugrós motívumok bővítése során
● összetett és bővített ugrós sárközi motívumok tanulása, fűzése, variációs
lehetőségeinek megismerése
● ugrós motívumok frontirány váltásokkal
● friss csárdás motívumok bővítése
● A somogyi és sárközi ugrós tánc összehasonlítása ritmikai – plasztikai – dinamikai
lehetőségek szerint, ill. a táncszerkesztés elveinek és a táncok elnevezéseinek
megismertetése a két tánc tükrében.
● A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása a somogyi és sárközi ugrós
táncokon keresztül.
● A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása; boka
és térd ízületek használatának tudatosítása
● Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; egyszerű mozgások
alkalmazása meghatározott terekben, térváltásokkal
● A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a
hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az
eszközhasználat fejlesztése
o eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal.
o Eszközös gyakorlatokon keresztül: földre helyezett eszköz felett, kézben, fejen
tartott eszközzel, ill. az eszközök dobása, elkapása
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése.
● Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi
szokások és normák kialakítása Élettani sajátosságainak megfelelő somogyi és/vagy
sárközi gyermekjátékokkal, dallamokkal.
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Tananyag: Ugrós táncok bővítése, összetett motívumok tanulása, fűzése - somogyi és /vagy
sárközi ugrós táncok tanulása. Lassú csárdás elsajátítása, friss csárdás motívumok
bővítése a sárközi/somogyi csárdásokon keresztül.
Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok bemelegítése,
fejlesztése. A felsőtest, kar, fej izmainak átmozgatása. (Különös tekintettel a somogyi ugrós
táncokra.)
Tánctechnika
Alapvető mozdulattípusok:
Lépés
● a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok)
● lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy
Ugrás
● Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy
lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
● Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
● Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
● Ütemelőző tanulása
Futás
● tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal
Testsúlyáthelyezés: játékos gyakorlatokon keresztül
A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások,
szökdelések.
Térben való eligazodás: fogócskák, sorjátékok, vonuló játékok
Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző
testrészekkel pl; lendítés, dobbantás, koppantás, tapsok
Körtartás, körív mentén haladás: a somogyi énekes- táncos körjátékokon keresztül.
Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása pl.: kocsérozós,
vakvezetős játékokon keresztül.
Táncgyakorlat:
● Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az
összekapaszkodási módoknak a megismertetése.
● Somogyi és/vagy sárközi ugrós táncok tanítása csoportos, páros formában
● A somogyi táncdialektus eszközös táncainak bevezetése vagy bővítése pl. székes,
kalapos, botos, üveges tánc vagy játék alkalmazásával.
● A somogyi és/vagy sárközi csárdás motívumok tanítása kör, páros formákban.
Koreográfia: Sárközi/somogyi népi játékok, ugrós, lassú és friss csárdás anyagból a
csoport tudásának és felkészültségének megfelelően összeállított koreográfia
Zenei ismeretek:
● Negyed és nyolcad ritmus, strófa, 2/4-es lüktetés megismertetése a tánctechnikai
gyakorlatokon, játékokon keresztül.
● Ritmusgyakorlatok összetettebb ugrós ritmusok alkalmazásával, strófa, tambura
megismerése, citera hangzásával és játékmódjával való összehasonlítása, vonós
zenekar hangszereivel való ismerkedés
● Dudaritmus, kanásztánc ritmus megismertetése, népi hangszereken keresztül: pl. duda,
hosszúfurulya, citera
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Népi ének: somogyi, sárközi ugrós és csárdáshoz kapcsolódó népdalok, somogyi sárközi
gyermekjáték dalok.
Táncfolklorisztika Az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok,
a tánctípus főbb jellemzői a somogyi és/vagy sárközi ugrós és csárdás táncban.
Viseletek: Jellemző viseletdarabok elnevezései, öltözködési szabályok bemutatása a somogyi
és sárközi leány és fiú viseletek alapján.
Hagyományőrzés: A somogyi tájegység gyermekjátékai és táncai.
Követelmények alapfok 2. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét,
szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot.
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újra
alkotására, improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok
megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre.
Alapfok 3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség
fejlesztése.
● Tartás-ellentartás kialakítása, fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztése.
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra, a táncelőkészítő
gimnasztikán és mozgásos gyermekjátékokon keresztül.
● A fizikai kontaktus tudatosítása, rögzítése irányított gyakorlatokon keresztül.
● Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban; összetett mozgások
alkalmazása meghatározott terekben, térváltásokkal
● A ritmikai- plasztikai – dinamikai fogalmak kialakítása mozgásos és ritmusjátékokon,
gyakorlatokon keresztül.
● az ugrások bővítése: egy lábról két lábra ugrás -bokázók, “levegő fázis” az
ugrásban: légbokázó
mozdulattípusok kombinációja, ugrásból lépésbe:
kopogó..stb. a rábaközi dus táncokon keresztül
● lassú csárdás nyitott fogásokkal, csárdás lépés díszítése, bővítése a somogyi lassú
csárdás vagy a rábaközi/sárközi lassú csárdás motívumain keresztül
● szökellések helyben és haladva, különböző támasztékhelyzetekkel/súlyvétellel
● kifordulások és kifordítások lépéssel és szökkenéssel
● zárt és nyitott fogásmódok bővítése a lassú és friss csárdásokban
● csapások előkészítése, egyszerű csapás variációk elsajátítása
● (kör)verbunk előkészítése
● polgári táncok bevezetése, fogásmódok, motívumok, felépítés megismerése
● A somogyi és sárközi ugrós vagy a rábaközi dus tánc összehasonlítása ritmikai –
plasztikai – dinamikai lehetőségek szerint, ill. a táncszerkesztés elveinek és a táncok
elnevezéseinek megismertetése a két tánc tükrében.
● A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása a somogyi és sárközi/rábaközi táncokon
keresztül.
● Az eszközhasználat bővítésének lehetősége:
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●
●
●
●

o eszközös játékokon, keresztül pl. kidobós játékok, játékok seprűvel, bottal,
üveggel, kisszékkel, kalappal, csuporral (földre helyezett eszköz felett, kézben,
fejen tartott eszközzel, ill. az eszközök dobása, elkapása)
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása.
A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása, boka
és térd ízületek használatának tudatosítása, gyakoroltatása.
A mozgásemlékezet fejlesztése rövidebb etűdök alkalmazásával, gyakoroltatásával.
Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az ugrós táncok önálló
alkalmaztatásával egyéni és csoportos formában.
A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi
identitás erősítése.
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Somogyi és/vagy sárközi ugrós táncok ismétlése illetve a sárközi ugrós táncok
megismertetése.
Rábaközi/sárközi vagy somogyi ugrós, lassú és friss csárdás tanítása, eszközös táncok ill.
játékok alkalmazása.
Táncelőkészítő gimnasztika: Az ugrós táncokhoz szükséges ízületek, izmok bemelegítése,
fejlesztése. A felsőtest, kar, fej izmainak átmozgatása. (Különös tekintettel a sárközi ugrós
táncokra/rábaközi dusra.)
Tánctechnika
Alapvető mozdulattípusok:
Lépés
● a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok)
● lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy
Ugrás
● Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy
lábról-egy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
● Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
● Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
Futás
● tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal, tempóváltásokkal
Testsúlyáthelyezés: táncos alapelemeken keresztül
Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak
megismerése, alkalmazása
A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások, guggolások,
szökdelések.
Térben való eligazodás: rövid etűdök táncoltatása különböző terekben
Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző
testrészekkel pl; lendítés, dobbantás, koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése
az összetett ugrós és verbunk táncelemeken belül
Körtartás, körív mentén haladás: a sárközi énekes- táncos körjátékokon, ugrós
táncokon keresztül
Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása pl:kocsérozós,
vakvezetős játékokon, táncban alkalmazandó összekapaszkodási módokon keresztül.
Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos
mozgások bevezetése.
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Énekes-táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése sárközi, rábaközi
szerepjátékokkal, párválasztó játékokkal, kör- és páros táncok előkészítése.
Táncgyakorlat:
A sárközi ugrós-eszközös/ rábaközi dus tánc megismerése.
A sárközi/rábaközi vagy somogyi lassú és friss csárdás tánc bevezetése, elemeinek,
jellegzetes összekapaszkodási módjainak megismerése
A sárközi/rábaközi verbunk előkészítése, táncelemeinek megismerése.
Koreográfia: somogyi vagy sárközi/rábaközi játékok, ugrós típusú ill. eszközös táncok,
valamint lassú és friss csárdás tánctípusokból a csoport tudásának megfelelően
Zenei ismeretek: Ritmusgyakorlatok összetettebb ugrós ritmusok alkalmazásával, strófa,
tambura megismerése, citera hangzásával és játékmódjával való összehasonlítása, vonós
zenekar hangszereivel való ismerkedés.
Népi ének: somogyi ill. sárközi/rábaközi gyermekjátékokhoz és táncokhoz kapcsolódó
népdalok, polgári táncok dallamai
Táncfolklorisztika
● Az ugrós tánc fejlődése, a táncelemek bővülése, többtagúvá válása, gesztusok
megjelenése és alkalmazása
● A páros és csoportos formák lehetőségei.
● A somogyi vagy sárközi/ rábaközi csárdás jellemző vonásai, hangsúlya.
● Az ugrós és csárdás tánctípus meghatározása, összehasonlítása.
● Gyermekek táncalkalmainak, szervezésének, lebonyolításának megismertetése.
● A táncos magatartások különbözőségei és hasonlóságai a somogyi és sárközi /rábaközi
ugrósban, valamint a somogyi és sárközi/rábaközi csárdásban.
● Tánckezdő szokások a tanult csárdásokban.
● A tanulandó táncok történelmi és földrajzi háttere.
Viseletek: Jellemző viseletdarabok elnevezései, öltözködési szabályok bemutatása a tanult
tájegység viselete alapján.
Hagyományőrzés: a somogyi tájegység gyermekjátékai és táncai.

Követelmények alapfok 3. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a választott táncanyagok elemeit, az énekes táncos gyermekjátékok
cselekményét, szövegét és dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot, a tananyaghoz
kapcsolódó hangszereket.
Ismerje az ugrós és csárdás tánctípus fogalmát, történelmi hátterét és az adott tájegységhez
kapcsolódóan a földrajzi elhelyezkedését.
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újra
alkotására, improvizációra páros és csoportos formában, a tanult koreográfia bemutatására, a
ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való
részvételre.
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Alapfok 4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
● Vázizomzat fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása, állóképesség
fejlesztése.
● Egyensúlyérzék fejlesztése.
● A körtáncok technikai előkészítése: középponthoz való igazodás, köríven haladás,
egymáshoz való távolság és a kör feszességének megtartása
● A tánc motívumainak szerkesztése, egymásra épülése az egyszerűbbtől az
összetettebbig az egyéni, az eszközös és páros viszonyok függvényében.
● Az összekapaszkodási módok variációs lehetőségei a páros táncokban és a
körtáncokban testrészek fogása és páros viszony szerint.
● A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása
● A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak alkalmazása, boka és térd
ízületek használatának tudatosítása, gyakoroltatása.
● A mozgásemlékezet fejlesztése egyszerűbb és összetettebb motívumokból építkező
rövidebb-hosszabb etűdök alkalmazásával, gyakoroltatásával.
● Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló
alkalmaztatásával egyéni, páros és csoportos formában.
● A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi
identitás erősítése.
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag:
Rábaközi táncok ismétlése.
Nyugati palóc vagy Felső-Tisza vidéki lassú és friss csárdás tanulása
Nyugati palóc vagy Felső-Tisza vidéki verbunk bevezetése.
Táncelőkészítő gimnasztika: A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő
gyakorlatok, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése.
Tánctechnika:
Alapvető mozdulattípusok:
Lépés
● a mozdulat iránya szerint (jobbra, balra, előre, hátra, rézsút irányok)
● lábfőrészek szerint: talp, sarok, féltalp, lábujjhegy
Ugrás
Ugrástípusok: súlyláb szerint (egy lábról-két lábra, két lábról- egy lábra, egy lábrólegy lábra, két lábról – két lábra, egyik lábról a másik lábra)
● Az ugrás iránya szerint: előre, hátra, jobbra, balra és rézsút irányokba.
● Vertikalitása szerint: felfelé törekvő ugrások.
Futás
● tempóhoz igazodó egyenletes futás, futás irányváltásokkal, tempóváltásokkal
Testsúlyáthelyezés: táncos alapelemeken keresztül
Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak
alkalmazása, gyakorlása.
Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással.
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A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az
adott táncanyag stilisztikai követelményeinek megfelelően.
Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben
Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző
testrészekkel pl. lendítés, dobbantás, koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése
az összetett ugrós, csárdás és verbunk táncelemeken belül
Körtartás, körív mentén haladás: a énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon
keresztül.
Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása játékokon, táncban
alkalmazandó összekapaszkodási módokon keresztül pl. kézfogással, kereszt
kézfogással, váll-derék, váll-lapocka, váll-váll fogással.
Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos
mozgások alkalmazása.
Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban
lépéssel, szökdeléssel, ridával.
Táncgyakorlat:
A nyugati palóc vagy Felső-Tisza vidéki csárdás és összekapaszkodási módjainak
alkalmazása. Páros forgások forgás irányváltásokkal, félfordulók, lábfigurák és csapások.
A nyugati palóc vagy Felső- Tisza vidéki verbunk bevezetése. Motívumok megismerése.
Bokázók, fonók, egyszerűbb és összetettebb csapások megismerése.
Nyugati palóc vagy Felső-Tisza vidéki énekes játékok, polgári táncok táncelemeinek,
formájának megismerése
Koreográfia: A tanult táncok tánc anyagából
Zenei ismeretek: A Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő)
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus,
éles ritmus.
Népi ének: A választott táncokhoz, játékokhoz, polgári táncokhoz kapcsolódó népdalok,
gyermekjáték dallamok.
Táncfolklorisztika: A csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi
háttere
Viseletek: A tanult tájegység viselet, elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és
a viselet összefüggései.
Hagyományőrzés: A somogyi táncrégió táncai
Követelmények alapfok 4. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét,
dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését.
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra.

Alapfok 5. évfolyam
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Fejlesztési feladatok
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
Vázizomzat, állóképesség fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása.
Egyensúlyérzék fejlesztése. Forgástechnika fejlesztése.
Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult
táncdialektus ismeretanyagán keresztül.
A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése.
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
bővítése, gyakoroltatása, a táncos partnerkapcsolat elmélyítése.
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos
magatartás elsajátítása.
A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása. A dűvő és esztam fogalma.
A mozgásemlékezet fejlesztése összetettebb motívumokból építkező etűdök
alkalmazásával, gyakoroltatásával.
Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló
alkalmaztatásával egyéni, páros és csoportos formában.
A közösséghez tartozás, kötődés erősítse, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi
identitás erősítése.
Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Felső-Tisza vidéki verbunk, lassú és friss csárdás tanulása.
Dél-alföldi oláhos, lassús és frisses táncok tanulása.
Táncelőkészítő gimnasztika: a test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő
gyakorlatok, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése.
Tánctechnika:
Alapvető mozdulattípusok:
Testsúlyáthelyezés, lépés, futás, ugrás valamint:
Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kargesztusainak és csapásainak
alkalmazása, gyakorlása.
Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással.
Perdülő forgás különböző lábfőrészeken.
A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az
adott táncanyag stilisztikai követelményeinek megfelelően.
Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben
Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző
testrészekkel pl. lendítés, dobbantás, koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése
az összetett oláhos, csárdás és verbunk táncelemeken belül
Körtartás, körív mentén haladás: az énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon
keresztül
Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása játékokon, táncban
alkalmazandó összekapaszkodási módokon keresztül pl. kézfogással, kereszt
kézfogással, váll-derék, váll-lapocka, váll-váll fogással.
Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos
mozgások alkalmazása.
Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban
lépéssel, szökdeléssel, ridával.
Táncgyakorlat:
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● a tanult ugrós és verbunk és csárdás táncelemek ritmikai variációi és alkalmazkodásuk
eltérő zenei lüktetéshez
● Felső- Tisza vidéki táncok tanulása vagy ismereteinek bővítése.
● Dél-alföldi oláhos táncon keresztül az ugrós tánctípus ismeretének és annak
motívumainak bővítése.
● Dél-alföldi lassú és friss csárdás tanulása.
● Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: Az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: A választott tánctípusok énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a
periódus fogalma, a szinkópa ritmus
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok
Táncfolklorisztika: A verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai,a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, táncos magatartás
Viseletek: A tanult tájegységre jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési
szabályok, a táncos mozgás és a viselet összefüggései
Hagyományőrzés: A somogyi táncrégió táncai
Követelmények alapfok/5. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a tánctípus fogalmát, a Tiszai táncdialektus választott táncait, a tanult
koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését, a
jellegzetes falvakat.
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra.
Alapfok 6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
● Vázizomzat, állóképesség fejlesztése, helyes testtartás kialakítása, tudatosítása.
● Egyensúlyérzék fejlesztése. Forgástechnika fejlesztése.
● Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás
ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok
ismeretanyagán keresztül
● A mozgásemlékezet fejlesztése összetettebb motívumokból építkező etűdök
alkalmazásával, gyakoroltatásával.
● Az improvizációs készség, az előadói készség fejlesztése az adott év táncainak önálló
alkalmaztatásával egyéni, páros és csoportos formában.
● A vizsgahelyzetre való felkészítés
Tananyag:
Dél-alföldi táncok tanulása vagy ismétlése.
A legényes és forgós-forgatós táncok előkészítése (pl. bukovinai, felcsíki, szilágysági
táncok).
Az alapfok évfolyamain tanult tánctípusok ismétlése és összehasonlítása.
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Táncelőkészítő gimnasztika: a test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő
gyakorlatok, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás előkészítése. A tanult gyakorlatok
önálló alkalmazása.
Tánctechnika:
Alapvető mozdulattípusok:
Testsúlyáthelyezés, lépés, futás, ugrás valamint:
Gesztusok: a tananyag szerint meghatározott táncok kar- és lábgesztusainak,
csapásainak alkalmazása, gyakorlása.
Forgás: saját tengely körüli forgás egyszerű táncos elemekkel, lépéssel, ugrással.
Perdülő forgás különböző lábfőrészeken.
A térd és bokaízületek megfelelő használata: hajlítások, nyújtások alkalmazása az
adott táncanyag stilisztikai követelményeinek megfelelően.
Térben való eligazodás: etűdök táncoltatása különböző terekben
Dinamikai gyakorlatok: a mozdulatok erőfok szerinti váltakozása; különböző
testrészekkel pl. lendítés, dobbantás, koppantás, tapsok, csapások és ezek elhelyezése
az összetett csárdás és verbunk táncelemeken belül
Körtartás, körív mentén haladás: az énekes- táncos körjátékokon és körtáncokon
keresztül.
Összekapaszkodási módok: tartás, ellentartás gyakoroltatása táncban alkalmazandó
összekapaszkodási módokon keresztül pl. kézfogással, kereszt kézfogással, váll-derék,
váll-lapocka, váll-váll fogással.
Tempóváltások: Különböző tempójú zenékre történő kötött és kötetlen táncos
mozgások alkalmazása.
Páros forgás: páros forgás gyakoroltatása különböző összekapaszkodási formákban
lépéssel, szökdeléssel, ridával eltérő zenei lüktetésre.
Táncgyakorlat:
● A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése: a tanult ugrós és verbunk és
csárdás táncelemek ritmikai variációi és alkalmazkodásuk eltérő zenei lüktetéshez.
● A dél-alföldi oláhos fejlettebb táncszerkesztési módjának megismerése. Összetett
és bővített motívumok, csapások és csapásváltozatok, valamint azok variációinak
elsajátítása, fűzése.
● A dél-alföldi csárdások összekapaszkodási és szerkesztési módjainak megismerése.
Az improvizáció lehetőségei és törvényszerűségei a csárdásban.
● A tanult csárdások ismétlése.
● A tanult verbunkok ismétlése.
● A tanult ugrós táncok ismétlése.
● Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelően tánctípus anyagának bővítése.
Koreográfia: A megismert táncanyagból.
Zenei ismeretek: A tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő
és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok.
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése.
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos
magatartás
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Viseletek: Az alapfok évfolyamain megismert viseletdarabok, azok elnevezéseinek, az
öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet összefüggéseinek ismétlése.
A tanult tájegység viseletének megismerése.
Hagyományőrzés: A saját táncrégió táncai.
Követelmények alapfok 6. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a
tanult zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket.
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre,
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti
vizsga követelményeinek teljesítésére.
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
● Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi
tantervben meghatározott tájegységek szerint
● A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai
ismeretek összefüggéseit
● A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat
● A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat
● A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat
során
● A színpadi törvényszerűségeket.
● A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását
● A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat
A tanuló legyen képes
● Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra,
a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc
közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására
● A megszerzett ismeretekről beszélni
● A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való
igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat
● A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is
● A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra
● A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra
● A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra
● Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik
elő
A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll
A vizsga tantárgya: Néptánc
A vizsga időtartama: csoportban 5–10 perc
egyénenként illetve párban: 2–3 perc
A vizsga tartalma
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Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy tanult koreográfia (koreográfia részlet,
folyamat) csoportos bemutatása
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek
tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3
pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók
választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból
A vizsga értékelése
Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét
Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és
a zene illeszkedése a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.
Továbbképző évfolyamok
Továbbképző 7. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra
● Állóképesség fejlesztése, a legényes táncokhoz szükséges térbeli és dinamikai
gesztusok zenei és plasztikai fejlesztése
● Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének
tudatosítása.
● Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási
formákban, a térben való forgás irányváltoztatásokkal.
● A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken;
● A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak
megismerése.
● Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi
identitás erősítése.
● A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása;
● A „rendre táncolás” a hagyományban
● A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése
● A régi és új táncstílus eleminek megismerése
o a táncosok egymáshoz való elhelyezkedése alapján
o összekapaszkodási formák alapján
o hangsúlyok zenei lüktetéshez való igazodása (fent-lent hangsúly)
● A tánc szók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése
● Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a
ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése;
● Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb
„pihenő” motívumok, páros forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok)
és önálló újra alkotása a tánc során.
● A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai,
plasztikai, dinamikai különbségeinek megvalósítása
● Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai
lehetőségek tudatosítása
● A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
● Tánckezdő, és szólista attitűdök kialakítása, és erősítése
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Tananyag: Bukovinai verbunk-silladri és párostáncok, valamint apró táncok, vagy
Mezőségi páros és férfi táncok
Táncelőkészítő gimnasztika: A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő
gyakorlatok, lendítések, lábkörzések, ritmus- és koordinációs gyakorlatok, forgás fejlesztése
különböző lábfőrészeken (forgás egyenes vonalon és kör mentén)
Tánctechnika:
A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben
való használata a férfi táncoknál:
● ollózó ugrás nyújtott lábbal
● lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és
nyolcados ritmusokra
● láblendítés köríven nyújtott lábbal
● láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben és a levegőben tartózkodás ideje
alatt negyedes, és nyolcados ritmusokra
● lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk)
A mezőségi, illetve bukovinai férfi és páros táncoknak megfelelően:
● átvetők, félfordulók, mögé vető, elpördítő motívumok elsajátítása,
● pihenők és szerepük a táncszerkesztés során8 bukovinainál riszgető, mezőséginél átvető
és egyéb pihenő lépések)
● A forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása, forgásirányváltások, valamint fent
és lenthangsúlyos forgások jellege, és hatásai a páros viszonyra (perdülés-ellentartás
lendületvétel)
● Forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása,
● A forgatás, a forgás indítása, kivitelezése,
● Tartás-ellentartás
● A forgatás és a páros forgás során, a páros forgás indítása, előkészítése,
● A forgás dinamikai változatosságai, irányváltók variációs lehetőségei,
Táncgyakorlat:
● Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján
● Somogyi páros kanász szabad improvizáció (botdobással térben haladás, a keresztben
földre helyezett bot feletti táncolás és térbeli variációi)
● Somogyi szóló kanásztánc motivikai fejlesztése (botforgatás, küzdő jellegű motívumok)
● Somogyi csárdás táncok bővítése egy másik választott helység táncával.
● Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített
legényesre és forgós–forgatós párosra építve
● Páros táncok az erdélyi Mezőség területéről.
● Vagy válaszhatóan Bukovinai férfi és páros táncok, különös tekintettel a kollektív
keringő jellegű táncok tánctechnikájára
● A keringés, - mint kinetográfiai alapfogalom – megjelenése a választott tánc típusoknál
● A mezőségi szökős fél fordulója, páros forgása, és forgás irányváltója (figyelemmel a
páros tartás, és ellentartásra, a páros összekapaszkodásra, a helyes testtartásra,
hangsúlyokra és támaszték szerkezetekre)
● A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése;
● A „táncos pont” zenei ütemekhez való igazodása, és felosztása
● A „zárlat” fogalma, fajtái és szerepe
● A karhasználat, mint plasztikai díszítő- elem, a csettintés, mint sajátos ritmikai bázis
alkalmazása, a karlendítések ütemelőzős használatai a csapások során
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● A forgás és forgatás módozatainak megismertetése
● A páros összekapaszkodás, és a negyedes, illetve nyolcados ritmusú páros forgás
megtanítása a mezőségi , és bukovinai táncokban
● A forgásváltó, és félforduló alkalmazása a kar alatti forgatások előkészítésében
● A kar alatti forgatások során, a feladatok különbözősége a fiú, és lány táncosnál
o Lány: helyes test, és kartartás, és forgás a lábfőrészeken,
o Fiú: a forgatás, és forgás lendületének folyamatos biztosítása, a térben haladás,
az irányító szerep tudatosítása)
● Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: a megismert táncanyagból
Zenei ismeretek: Ardeleana – kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok,
félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus
lüktetés
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, tánc szók
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a
táncház szerepe, az adatközlők megismerése, a szórvány bukovinai táncdialektus
jellegzetességei Magyarországon
Viseletek: Az erdélyi Mezőség férfi, és női viseletei. Valamint a bukovinai táncok jellemző
székely stílusú ruhadarabjai
Hagyományőrzés: A saját táncrégió táncainak bővítése.
Követelmények:
A tanuló ismerje az erdélyi mezőségi és bukovinai táncok elsajátításához szükséges
technikákat.
A tanuló legyen képes az erdélyi mezőségi és bukovinai táncok improvizatív megjelenítésére,
újra alkotására, a tanult koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati
megvalósítására.

Továbbképző 8. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra: állóképesség fejlesztése, a
legényes táncokhoz szükséges térbeli és dinamikai gesztusok zenei és plasztikai
fejlesztése, bővítése
● Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének
tudatosítása;
● Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási
formákban, a térben való forgás irányváltoztatásokkal. A perdülő forgás tökéletesítése
● A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken;
● A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak
tudatosítása, bővítése.
44

● A kalotaszegi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi
identitás erősítése.
● A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása;
● A „rendre táncolás” a hagyományban
● A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése
● Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség,
ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása.
● Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb
„pihenő” motívumok, páros forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok)
és önálló újra alkotása a kalotaszegi táncok során.
● Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai
lehetőségek tudatosítása.
● A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása: láb részeinek csapása,
dinamikai különbségek érzékeltetése különböző lábfőrészek talajjal történő érintkezése
során, a táncok stílusából adódó felsőtest és kar mozgások dinamikai lehetőségeinek
megfigyelése
● A forgás– és ugrókészség fejlesztése: lendületvétel, forgás lendületének fokozása és
lassítása, forgás megállítása és forgásirányváltás, forgás különböző ritmikai
variációkkal, térben haladással, ugrással egy időben történő láb- és kargesztusok
megvalósítása,
● A tánc szók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése
● A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése: a legényes táncok pontszerkezetének megismerése, alkalmazása a tánc
szerkesztése során.
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése
Tananyag: Kalotaszegi legényes, csárdás és szapora, válaszhatóan kalotaszegi román invertita
és szapora.
Táncelőkészítő gimnasztika:
A test ízületeinek átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, lendítések,
lábkörzések, ritmus- és koordinációs gyakorlatok (különös tekintettel az invertita ritmikai és
plasztikai sajátosságaira), forgás fejlesztése különböző lábfőrészeken (keringés egyenes
vonalon és kör mentén)
Tánctechnika:
A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben
való használata a választott:
Kalotaszegi legényesnek megfelelően:
● ollózó ugrás nyújtott lábbal
● lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és
nyolcados ritmusokra
● láblendítés köríven nyújtott lábbal
● láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben és a levegőben tartózkodás ideje
alatt negyedes, és nyolcados ritmusokra
● lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk)
● különös tekintettel a legényeseknyitó és záró motívumok technikai és szerkesztési
sajátosságaira
A kalotaszegi páros táncoknak megfelelően:
● A forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása,
● Forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása,
● A forgatás, a forgás indítása, kivitelezése,
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● Tartás-ellentartás
● A forgatás és a páros forgás során, a páros forgás indítása, előkészítése,
● A forgás dinamikai és ritmikai-plasztikai változatosságai különös tekintettel a román
invertitára, irányváltók variációs lehetőségei,
● A csárdás alaplépéseinek megismerése, variációs lehetőségei,
● A lány emelésének technikája,
Táncgyakorlat:
Kalotaszeg területéről kiválasztott táncrend tananyagának megismerése.
A sárközi ugrós és verbunk táncok ismétlése, rendszerezése az alapfokon szerzett ismeretek
alapján.
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga.
Koreográfia: a megismert táncanyagból
Zenei ismeretek: Az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési
stílusok, hajnalozó dallamok.
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: Az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak,
tánchagyományok, szokások.
Viseletek: Kalotaszegre jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a
táncos mozgás és a viselet összefüggései
Követelmények a továbbképző 8. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a kalotaszegi táncokat (választás esetén a román változatait is), újra alkotásuk
módját, a kalotaszegi táncok elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc
összhangjának gyakorlati megvalósítását.
A tanuló legyen képes a kalotaszegi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására

Továbbképző 9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra: állóképesség fejlesztése,
● A székely verbunk és páros táncokhoz szükséges térbeli és dinamikai gesztusok zenei
és plasztikai fejlesztése, bővítése
● Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének
tudatosítása;
● Páros forgás a tananyag táncainak megfelelő nyitott és zárt összekapaszkodási
formákban, a térben való forgás irányváltoztatásokkal.
● A forgás technikai megvalósítása – perdülő forgás - a különböző lábfőrészeken
● A páros forgás plasztikai formái, kar alatti forgatások zenei és plasztikai variációinak
tudatosítása, bővítése.
46

● A forgás– és ugrókészség fejlesztése: lendületvétel, forgás lendületének fokozása és
lassítása, forgás megállítása és forgásirányváltás, forgás különböző ritmikai
variációkkal, térben haladással, ugrással egy időben történő láb- és kargesztusok
megvalósítása,
● A székelyföldi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként; nemi
identitás erősítése.
● A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása;
● A „rendre táncolás” a hagyományban
● A Vajdaszentiványi táncok táncos részeinek ismerete, hasonlóságok, különbségek)
● A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése
● Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség,
ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása.
● Táncetűdök párban, etűdök motivikai bonyolultság szerinti felépítése (egyszerűbb
„pihenő” motívumok, páros forgás, kar alatti forgatás, lábfigurák, „pihenő” motívumok)
és önálló újra alkotása a székelyföldi táncok során.
● Az egyéni, vagy páros improvizáció során alkalmazott plasztikai, és dinamikai
lehetőségek tudatosítása.
● A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása: láb részeinek csapása,
dinamikai különbségek érzékeltetése különböző lábfőrészek talajjal történő érintkezése
során, a táncok stílusából adódó felsőtest és kar mozgások dinamikai lehetőségeinek
megfigyelése
● A tánc szók tánc közbeni alkalmazása, a táncok stílusos megjelenítésének elősegítése
● A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése:
● A székely verbunk táncelemeiből történő építkezés a zene egységeihez kötődően.
● Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag: Székelyföldi – Vajdaszentiványi - páros és férfi táncok
Táncelőkészítő gimnasztika: Az alapfok tananyagának megfelelően a test ízületeinek
átmozgatása, bemelegítése, nyújtó és erősítő gyakorlatok, lendítések, lábkörzések, ritmus- és
koordinációs gyakorlatok, forgás fejlesztése különböző lábfőrészeken (forgás egyenes vonalon
és kör mentén)
Tánctechnika:
A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben
való használata a székely verbunkban:
● ollózó ugrás nyújtott lábbal
● lendítés – ugrás – súlyváltás – testsúlyáthelyezés folyamatossá tétele zenei negyed, és
nyolcados ritmusokra
● láblendítés köríven nyújtott lábbal
● láb részeinek ütése ugrás, lendítés, ollózó ugrás közben
● lábkörök megtanítása (en dedans, en dehors variációk)
A székelyföldi páros táncoknak megfelelően:
● a forgás hangsúlyának, technikájának megtanítása
● forgatást előkészítő páros mozdulatok, kargesztusok elsajátítása
● A páros forgatás, Vajdaszentiványra jellemző, zsebkendővel való forgatás
motívumainak technikai jellemzői, és azok elsajátítása
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● a forgatás, a forgás indítása, kivitelezése, tartás-ellentartás a forgatás és a páros forgás
során.
● A páros forgás indítása, előkészítése, a forgás dinamikai változatosságai, hangsúlya, az
irányváltók variációs lehetőségei,
● a csárdás alaplépéseinek megismerése,
● a lány emelésének, dobásának technikája.
Táncgyakorlat:
Székelyföldi (Vajdaszentiványi) táncok megismerése
A szatmári verbunk és csárdás ismétlése.
Előző tanévek táncos anyagainak ismétlése, fejlesztése
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek
megfelelő tánctípus anyaga
Koreográfia: a megismert táncanyagból
Zenei ismeretek: Erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon,
cimbalom)
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: A székelyföldi és Vajdaszentiványi táncok földrajzi, történelmi háttere,
táncalkalmak, tánchagyományok, szokások
Viseletek: A Székelyföldre jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok,
a táncos mozgás és a viselet összefüggései.
Követelmények a továbbképző 9. évfolyam elvégzése után:
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újra alkotásuk módját, a székelyföldi és Vajdaszentiványi
táncok elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati
megvalósítását.
A tanuló legyen képes a székelyföldi és Vajdaszentiványi táncok improvizatív
megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására

Továbbképző 10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● Az alapfokon és a továbbképző évfolyamokon tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az
egyes tánctételek funkciójának megismertetése
● Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás
ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok ismeretanyagán keresztül
● Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a
partnerkapcsolat fejlesztése
● Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újra alkotása során
● Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati
alkalmazása
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● A vizsgahelyzetre való felkészítés
● Az önálló ismeretszerzés ösztönzése
Tananyag: Az alapfokon és a továbbképző évfolyamokon tanult táncanyag ismétlése, valamint
a gyimesi és moldvai csángó tánckultúrában való elmélyülés
Táncelőkészítő gimnasztika: A továbbképző tananyagának megfelelően
Tánctechnika:
A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának, térben való
használatának fejlesztése a tanult táncok (elsősorban a továbbképző évfolyamok alapján)
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése,
válaszhatóan gyimesi, vagy moldvai tánctípusok férfi és páros, illetve körtáncai
Koreográfia: a tanulmányok során megismert táncanyagból választhatóan
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése
Népi ének: A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: a Kárpát – medence táncai, tánckultúrája
Viseletek: megismert viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos
mozgás és a viselet összefüggéseinek ismétlése.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
● az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok
táncanyagát a helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint
● a táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit
● a stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai
szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban
● a tanult koreográfiákat
A tanuló legyen képes:
● a testtudat fenntartására
● a táncok improvizatív bemutatására
● a kollektív és az individuális táncok tudatos megformálására
● a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos
megjelenítésére
● a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a
tájegységnek, tánctípusnak megfelelően
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
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A vizsga tantárgya: Néptánc
A vizsga időtartama: 8–10 perc
A vizsga tartalma:
A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort,
melyből egy kötelezően a saját tájegység tánc anyaga kell, hogy legyen.
A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó egy-egy tánctípusból a
nemének megfelelő szerepben improvizál
Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint
kell a táncokat bemutatni
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari
felállást, a jellegzetes viseleteket
A vizsga értékelése
● a táncrend ismerete, stílusos előadása,
● a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,
● a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,
● a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
● a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
● 1 db tábla vagy flipchart
● 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
● Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
● Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
● A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
● Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek

FOLKLÓRISMERET TANANYAG

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány
ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány
folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé
a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő
hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a
gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget.
Alapfokú 3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A játék – és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén
keresztül
50

● A kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség,
közösségérzet, a tér – és időbeli tájékozódás fejlesztése
● A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások
megismertetése:
Gyerekszületés, gyermekkor
● Jósló praktikák a gyermek születése előtt
● Komatál hagyománya
● Keresztelő
● A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában
● Az anya avatása
● Munkára nevelés, gyermekmunka
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai:
● A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák)
● A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe
● A tánc tanulása
● Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása)
● A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc)
Az évkör ünnepei gyermekszemmel:
● Szent Miklós napja
● Jézus születésének története
● Óévbúcsúztató és évkezdő szokások
● Szent Balázs napja, Balázsjárás
● Szent Gergely napja, Gergelyjárás
● Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai
● Pünkösdi királynéjárás
Követelmények az alapfok 3. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor
jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
Alapfok 4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése.
● A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés.
Tananyag
● A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
● A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások,
hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
● A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során
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Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom:
● Munkavégzés a serdülő korban
● Legényavatás, leányavatás
● Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei
● Szokásjogok a paraszti társadalomban
● Leánynéző, háztűznéző, hozomány
● Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék
● Lakodalmi előkészületek
● Lakodalmi tisztségviselők, feladatok
● Lakodalmi szokások, rítusok
Legények és lányok játék– és táncalkalmai:
● A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban
● Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)
● Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)
● Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban:
● Luca kettős alakja
● Betlehemezés
● Farsangi szokások
● A nagyhét eseményei
● A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái
● Pünkösdi királyválasztás
● Májusfaállítás
● Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások
Követelmények az alapfok 4. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet,
legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének,
szereplőit
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

Alapfok 5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása
● A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
● A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
Tananyag
● A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
● A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások,
hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
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Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai
● Paraszti munka, munkaszervezés
● Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban
● Előjelek, jóslások, hiedelmek
● A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások
● Virrasztás, temetés, siratás
● A halotti tor
● Fejfák, keresztek
● Mindenszentek napja
● Halottak napja, megemlékezés a halottakról
A házasok táncalkalmai
● Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)
● Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)
● Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)
● Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)
Felnőttek az évkör ünnepein
● Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)
● A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)
● Szent György napja
● Virágvasárnap
● A húsvéti ételek jelképrendszere
● Fehérvasárnap
● Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások
● Szent István napja, új kenyér ünnepe
● Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás
● Szent Mihály napja
● Dömötör napja, Vendel napja

Követelmények az alapfok 5. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és
időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat,
azok szerepét
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
Alapfok 6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések
megfogalmazása
● A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a
táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése
● A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a
közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
● A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés
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Tananyag: Táncfolklorisztika
A régi táncréteg jellemzői
Körtáncok
● Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok
● Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában
Eszközös pásztortáncok
● Kanásztánc, pásztortánc
● Pásztorbotoló, cigánybotoló
Ugrós–legényes tánctípus
● Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok)
● Erdélyi legényes táncok
Küzdő karakterű páros táncok
Forgós–forgatós páros táncok
● Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok
● Lassú tempójú páros táncok
● Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok
● Az új táncréteg jellemzői
● A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása
Verbunk
● A szóló verbunk
● Szabályozott szerkezetű verbunkok
Csárdás
● A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)
● Körcsárdás, hármas csárdás
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői
● Dunai dialektus
● Tiszai dialektus
● Erdélyi dialektus
● A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben
Követelmények az alapfok 6. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a
tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje
● A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait
● Az egyes jeles napok időpontját
● A jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét
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● A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait
● A magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat
● A parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit
A tanuló legyen képes
● A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára
● A szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására
● A tér–idő összefüggéseinek felismerésére
● A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek
elfogadására
● Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben
● A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni
● Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban

A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei:
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll
A vizsga tantárgya: Folklórismeret
A vizsga időtartama: Írásbeli: 30 perc, Szóbeli: 5 perc
A vizsga tartalma
● A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti
témakörökből áll
● Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő
feladatokat tartalmaz
● A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Témakörök
● Jeles napok
● Munkavégző ünnepek
● Az emberélet fordulói
● Táncdialektusok
● A régi és új táncréteg tánctípusai
A vizsga értékelése:
Írásbeli vizsga
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák.
Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése. Az osztályzatra
a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
● 1 db tábla vagy flipchart
● 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
● Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
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● A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
● Néprajzi kézikönyvek, lexikonok
● Néprajzi videó és/vagy DVD filmek

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 9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
● Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése
● A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és
meghatározó műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése
● Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése
● Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a
kulturált szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására
ösztönözze a tanulót
Tananyag
● Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc
● Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok
● Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra
● A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok
● A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király
udvartartásának tánckultúrája
● A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei
● A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága
● A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében
● A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték”
● A romantika hatása Európa táncéletére
● A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar
● A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és
események megismertetése a tanulókkal
Követelmények a továbbképző 9. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet
betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket.
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán
Továbbképző 10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
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A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság
lehetőségeinek felismertetése
A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése
Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti
érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése
A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése
Tananyag
● Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi
mozgás fajtáinak esztétikája
● A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk
Európa táncéletére
● A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói
● A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték
● Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese –
Honvéd Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT –
Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László)
● A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre
● A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi
táncművészetben
● A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében
● A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
● A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal,
melyek nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez
Követelmények a továbbképző 10. évfolyam elvégzése után
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket,
a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb
eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási
intézményeket.
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben,
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet
fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes
használatára.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
● Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket
● A magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket
● A színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait
● A táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket,
egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes:
● Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán
● A tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére
● A tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára
A művészeti záróvizsga követelményei
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A vizsga részei:
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll
A vizsga tantárgya: Tánctörténet
A vizsga időtartama: Írásbeli: 30 perc, Szóbeli: 5 perc
A vizsga tartalma
● A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet
témakörökből áll
● Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését valamint a problémamegoldást, ill. értelmező választ igénylő feladatokat
tartalmazza
● A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Választható témakörök:
● Az őskor táncművészete
● A középkor jellemző táncformái
● A reneszánsz és barokk kor táncélete
● A romantika
● A reformkor táncélete
● A XX. század táncélete
● Gyöngyösbokréta mozgalom
● Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
● Hazánk jeles alkotói és műveik
● A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
A vizsga értékelése:
Írásbeli vizsga
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá.
Szóbeli vizsga
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke. Az összefüggések ismerete. A szakmai
kommunikáció fejlettsége alapján.
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
● 1 db tábla vagy flipchart
● Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
● A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
● Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok
● Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek
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TÁRSASTÁNC TANSZAK
A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12
Óraterv
Tantárgy
Előképző
1.
2.
Társastánc
Gyermektánc
Klasszikus balett
Történelmi társas
Viselkedéskultúra
Tánctörténet
Szab. vál. tant.
Összesen

2

1.
4

2.
3

Évfolyamok
Alapfok
3.
4.
5.
6.
3
3 2-3 3

1

1

7.
2-3

Továbbképző
8.
9. 10.
2-3 3
3

2
1

1

1
1

1

1

1

1
1
4-6

1
1
4-6

2
4-6

2
4-6

1

2

2

2
4-6

2
4-6

2
4-6

2
4-6

1
4-6

2
4-6

A tanszak tantárgyai
Kötelező tantárgyak:
- Társastánc
- Gyermektánc
- Klasszikus balett
- Történelmi társastánc
- Viselkedéskultúra
- Tánctörténet
Szabadon választható tantárgy a tanszak bármely tantárgya.
A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanulók más művészeti ág (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és
bábművészeti) képzésébe is bekapcsolódhatnak, illetve azok központilag meghatározott tanítási
óráin is részt vehetnek.

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A társastánc oktatás célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül a társastánc minél
teljesebb megismerésére, segítse sajátos eszközeivel a tanulók személyiségének formálását.
Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
- a társastánc alapjait,
- technikai elemeit,
- a mozgás kapcsolatát a zenével,
- a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését.
Alakítsa ki a tanulóban
- a rendszeres munka természetes igényét,
- a megfelelő munkafegyelmet,
- az esztétikai érzéket,
- az önkontroll alkalmazását.
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Fejlessze a tanuló
- fizikai állóképességét,
- tánc iránti szeretetét,
- ritmusérzékét,
- technikai tudását,
- koncentrálóképességét,
- tér- és formaérzékét,
- stílusérzékét,
- előadói készségét.
Ösztönözze a tanulót
- a társastánccal kapcsolatos események, bemutatók megtekintésére, elemzésére,
- a viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak alkalmazására a mindennapi
- életben és a társas érintkezésben,
- a táncművészeti előadások látogatására,
- a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére.
Tudatosítsa a tanulókban, hogy a tánctanulás fejleszti
- akaratát,
- ízlését,
- állóképességét,
- mozgáskoordinációját,
- alkalmazkodóképességét,
- személyiségét.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
Társastánc
A tanuló ismerje
- a standard táncok (angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, 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.
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, magatartásformáit.
Legyen képes
- az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazására.
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
Társastánc
A tanuló ismerje
- a nemzetközileg elfogadott stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit.
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Legyen képes
- a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására,
- a csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre,
- a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok mixeléséből készített koreográfiák önállóan
történő csoportos bemutatására.
Történelmi társastánc
A tanuló ismerje
- a történelmi társastáncok alaplépéseit.
Legyen képes
- a tanult történelmi társastáncok stílusos, önálló és csoportos bemutatására.
A TÁRSASTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya, és időtartama:
Társastánc 20-25 perc
2. A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból áll,
melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és latin-amerikai táncok alapmotívumainak bemutatása, technikailag
emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában, tánconként maximum 2 percben.
- Angolkeringő (Natural Spin Turn, Reverse Turn, Whisk, Weave from PP, Closed Impetus,
Reverse Corte, Back Whisk, Chasse form PP, Hesitation Change, Double Reverse Spin,
Progressíve Chassé to Right motívumok alkalmazásával.)
- Tangó (Walk, Progressive Link, Closed Promenade, Open Reverse Turn, Lady in Line,
Progressive Side Step Reverse Turn, Natural Twist Turn, Rock Back on Left Foot, and Right
Foot, Back Corte motívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Forward/, Reverse Turn motívumokkal.)
- Slowfox (Feather Step, Three Step, Natural Turn, Reverse Turn, Closed Impetus and Feather
Finish, Change of Direction, Basic Weave, Reverse Weave motívumok alkalmazásával.)
- Quickstep (Quarter Turn to Right, Natural Spin Turn, Progressive Chassé, Forward Lock,
Natural Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn, Natural Turn with Hesitation, Double
Reverse Spin, Chassé Reverse Turn, Natural Turn and Back Lock, Running Finish motívumok
alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Basic Movement, Fan, Hockey Stick, Check from Open CPP, PP /New York/,
Three Cha-cha, Spot Turns, Alamana, Hand to Hand, Cuban Breaks, Natural Top, Natural
Opening Out Movement, Close Hip Twist motívumok alkalmazásával.)
- Samba (Stationary Samba Walks, Whisks to Left and Right, Promenade Samba Walks, Side
Samba Walk, Botafogos /Travelling, Promenade/, Volta Movements motívumok
alkalmazásával.)
- Rumba (Open Hip Twist, Fan, Alamana, Hand to Hand, Spot Turns, Natural Top, Spiral,
Rope Spinning, Fallaway /Aida/, Cuban Rocks, Advenced Opening Out Movement, Close Hip
Twist motívumok alkalmazásával.)
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- Paso doble (Appel, Attack, Chasses to Right, Chasses to Left, Promenade Close, Separation,
Sixteen, Huit motívumok alkalmazásával.)
- Jive (Basic in Fallaway /Fallaway Rock/, Change of Place Right to Left, Change of Place
Left to Right, Stop and Go, Change of Hands Behind Back, American Spin, Link, Whip,
Fallaway Throwaway motívumok alkalmazásával.)
3. A vizsga értékelése
3.1. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a standard táncok és a latin-amerikai táncok kombinációinak pontos kivitelezése,
- a zene és a tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.
1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet 10 perc
1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Társastánc 25-30 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
- a köznapi és művészi mozgás,
- a tánc és a társművészetek,
- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
- romantikus balettek,
- klasszikus balettek,
- modern tánc,
- folklórizmus,
- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának
jellemzői,
- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói, és műveik.
2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított és betanított kombinációkból,
koreográfiából áll, melyet a tanulók párosan és csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Társastánc
A standard táncok és a latin-amerikai táncok összetettebb motívumainak és az alaplépések
variációinak bemutatása, technikailag emelkedő nehézségi fokú kombinációk formájában,
tánconként maximum 2 percben.
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- Angolkeringő (Weave, Back Lock, Outside Spin, Turning Lock, Left Whisk, Open
Telemark, Wing, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Contra Check, Double Natural Spin, Open
Impetus and Cross Hesitation motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Tangó (Fallaway Promenade, Open Promenade, Outside Swivel, Promenad Link, Four Step,
Brush Tap, Basic Reverse Turn, Fallaway Reverse and Slip Pivot, Oversway, The Chase
motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Bécsi keringő (Natural Turn, Closed Changes /Backward and Forward/, Reverse Turn
motívumokkal.)
- Slowfox (Open Impetus, Weave from PP, Natural Weave, Top Spin, Natural Turn to Outside
Swivel and Feather Ending, Natural Telemark, Hover Cross motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
- Quickstep (V 6, Fish Tail, Impetus, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Four Quick Run,
Running Right Turn, Rumba Cross, Closed Telemark motívumok és az alapmotívumok
alkalmazásával.)
- Cha-cha-cha (Open Hip Twist, Shoulder to Shoulder, Turkish Towel, Opening Out from
Reverse Top, Close Hip Twist Spiral, Sweetheart, Follow My Leader motívumok és az
alapmotívumok alkalmazásával.)
- Samba (Argentine Crosses, Reverse Turn, Rocks /Close, Open, Backward/, Corta Jaca,
Plait, Botafogos /Shadow, Contral, Rolling off the Arm, Methods of Changing Feet, Natural
Roll motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Rumba (Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Spiral, Continuous Hip Twist,
Sliding Doors, Fencing, Three- Threes motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Paso doble (Promenade, La Passe, Ecan /Fallaway Whisk/, Grand Circle, Syncopated
Separation, Banderillas, Fallaway Reverse, Open Telemark, Chasse Cape, Travelling Spins
from PP, CPP, Changes of Feet - Syncopated Chasse, Left Foot Variation, Coup de Pique-,
Fregolina-incorporating the Farol, Twists motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
- Jive (Toe Heel Swivels, Rolling off the Arm, Spanish Arms, Chicken Walks, Simple Spin,
Flicks into Break motívumok és az alapmotívumok alkalmazásával.)
Egy szabadon választott táncból 3-5 perces koreográfia bemutatása. (Ebből a táncból a
kombinációt nem kell bemutatni!)
3. A vizsga értékelése
3.1. A tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
- a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
- kiemelkedő alkotók és művek ismerete.
3.2. A társastánc gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
- a standard táncokból és a latin-amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia
pontos kivitelezése,
- a zene és tánc összhangjának betartása,
- technikai biztonság,
- a tánc stílusának megfelelő előadásmód,
- térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában.
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C) TÁRSASTÁNC TANSZAK
I. FEJEZET
AZ ALAPFOKÚ TÁRSASTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI
A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy
utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket
megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás
megszerzésére, a rendszeres munka igényének 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 KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Főtárgy:
Gyermektánc (1-2. előképző évfolyamon)
Társastánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgyak:
Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon)
Társastánctörténet (5-6. alapfokú évfolyamon, 9-10. továbbképző évfolyamon)
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)

64

Óraterv
Tantárgy
Főtárgy
Kötelező
tantárgy
Kötelezően
választható
tantárgy
Választható
tantárgy
Összes óra:

Előképző
1.
2.
2
2

Évfolyamok
Alapfok
3.
4.
5.
2-3 3-4
3
1
1

1.
3-4

2.
3-4

1

1

1

1

6.
3
1

Továbbképző
7.
8.
9.
10.
3-4 3-4
3
3
1
1
1

1

2

2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

2-4

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

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 tanítási órák időtartama: 45 perc
A TÁRSASTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére,
megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók
személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak
gyakorlati alkalmazására az élet minden területén
Kiemelt kompetenciák a társastánc területén
Szakmai kompetenciák
A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja
A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése
A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete
A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése
A képességek (a ritmusérzék, a tér- és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség,
koncentrálóképesség) fejlesztése
A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása
Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása
A táncok történeti háttérének ismerete
A historikus táncok ismerete
Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék fejlesztése
A tánc iránti szeretetet mélyítése
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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
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 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
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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.

TÁRSASTÁNC TANSZAK
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
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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
Tananyag
Alapfogalmak tudatos alkalmazása
A társastánc alapmozdulatainak bővítése (rézsűt 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, Boogiewoogie, 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
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Tananyag
A világtáncok kezelő, haladó motívumai, kombinációi
A páros tánc szabályai (tánctartás, a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten)
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)
Az Angol keringő Closed changes, Natural turn, Reverse turn alaplépései
A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed promenade alaplépései
A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural turn, Progressive
chasse, Forward lock alaplépései
A Cha-cha-cha Time step, Close basic, Open basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP,
Check from OPP alaplépései
A Rumba Basic movement, Alternative basic movement, Forward walks in close hold,
Backward walks in close hold,
Fan, Hockey stick alaplépései
A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left, Change of place left to
right alaplépései
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
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- 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)
Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from promenade position alaplépései
A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté alaplépései
A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn, Chasse reverse
turn alaplépései
A Cha-cha-cha 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 alaplépései
A 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 alaplépései
A Jive Link, Change of hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái
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)
A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn, Closed impetus and feather finish
alaplépései
Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change, Outside change alap figurái
A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse turn alap figurái
A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái
A 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 alaplépései
A Cha-cha-cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open position alap figurái
A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái
A Jive Curly whip, Whip, Throwaway whip alap figurái
A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított koreográfiák
Követelmények
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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
- 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
A Bécsi keringő Natural turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural
alapfigurái
A Slowfox Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái
Az Angol keringő Reverse corté, Back whisk, Basic weave alapfigurái
A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái
A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái
A Paso doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései
A Cha-cha-cha Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break
from OCPP and OPP alapfigurái
A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái
A Jive Double cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái
A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling botafogos, Shadow botafogos, Promenade
botafogo alapfigurái
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
A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája
Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse pivot, Back lock, Progressive chasse to right
alapfigurái
A Tangó Natural twist turn, Natural Promenade turn alapfigurái
A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double reverse spin alapfigurái
A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin haladólépései
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A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close
alapfigurái
A Cha-cha-cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái
A Rumba Forward walks in shadow position, Alemana from open facing position with
handshake hold, Advanced opening out movement, alapfigurái
A Samba Travelling voltas, Criss cross, Volta spot turn to right for lady, Volta spot turn to
left for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái
A Jive Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin
haladólépései
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
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
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- 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.
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
Az Angol keringő Weave from promenade position, Closed telemark, Open telemark and
cross hesitation haladólépései
A Tangó Promenade link, Four step haladólépései
A Slowfox Hover feather, Hover telemark, Natural telemark, Hover cross haladólépései
A Quickstep Quick open reverse, Fishtail, Running right turn haladólépései
A Paso doble Promenade to counter promenade, Grand circle, La passe, Banderillas,
Syncopated separation alapfigurái
A Samba Natural roll, Close rocks, Open rocks, Backward rocks, Piait, Circular voltas
haladólépései
A Cha-cha-cha Open hip twist spirál, Natural top finish A, Natural top finish B, Close hip
twist haladólépései
A Rumba Opening out to right, Opening out to left, Spiral, Curl, Reverse top haladólépései
A 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.
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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
Az Angol keringő Open telemark and wing, Open impetus and cross hesitation, Open impetus
and wing haladólépései
A Tangó Backopen promenade, Outside swivels haladólépései
A Quickstep Four quick run, V6, Closed telemark haladólépések
A Slowfox Open telemark natural turn to outside swivel and feather ending, Open impetus,
Weave from PP, Reverse
weave haladólépései
A Cha-cha-cha Closed hip twist spiral, Reverse top, Spiral haladólépései
A Rumba Opening out from reverse top, Fallaway, Cuban rocks, Rope spinning haladólépései
A Samba Closed volta, Contra botafogos, Samba locks in OPP, Samba locks in OCPP,
Rhythm bounce, Simple volta,
Methods of changing feet haladólépései
A Paso doble Fallaway whisk, Fallaway reverse, Spanish line, Flamenco taps, Chasse cape,
Travelling spins from PP haladólépései
A 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
A Bécsi keringő Contra check haladó figurája
Az Angol keringő Outside spin, Turning lock, Closed wing, Turning lock to right
haladólépései
A Tangó Fallaway promenade, Four step change, Brush tap haladólépései
A Quickstep Six quick run, Zig-zag, back lock and running finish, Change of direction haladó
figurák
A Slowfox Natural twist turn, Curved feather to back feather, Natural zig-zag from PP haladó
figurái
A Cha-cha-cha Rope spinning, Sweetheart, Follow my leader, Curl haladólépései
A Rumba Sliding doors, Three alemanas, Fencing, Three threes haladólépései
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A Paso doble Travelling spins from CPP, Changing feet variációk One beat hesitation,
Syncopeted chasses, Left foot variation, Coup de pique haladólépései
A Jive Toe heel swivels, Flicks into break, Simple spin haladó figurái
A 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
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
Az Angol keringő Fallaway reverse and slip pivot, Hover corté, Drag hesitation, Fallaway
whisk, Left whisk, Contra check haladó figurái
A Tangó Fallaway four step, Basic reverse turn, The chase, Fallaway reverse and slip pivot,
five step haladó figurái
A Quickstep Cross swivel, Rumba cross, Tipsy to right and left, Hover corté, Cross chasse
haladó figurái
A Slowfox Fallaway reverse and slip pivot, Natural hover telemark, Bounce fallaway with
weave ending haladó figurái
A Cha-cha-cha Aida, Opening out from reverse top, Slip-close chasse, Syncopated open hip
twist haladó figurái
A Rumba Continuous hip twist, Continuous circural hip twist, Cucharachas, Syncopated open
hip twist haladó figurái
A Jive Reverse whip, Chicken walks haladó figurái
A Samba Promenade to counter promenade runs, Carioca runs, Drug, Dropped volta, Samba
side Chasses haladó figurái
A 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
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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
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.
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Fellépő ruhák (standard- és latin-amerikai ruhák).
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.

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
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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, unkásságukat, alkotásaikat, a meghatározó stílusjegyek alapján ismerje fel a kor
társastáncainak formanyelveit
A tanuló legyen képes felismerni a korszak alkotóinak formanyelvét és műveik értékeit

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
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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, DVDk, televízió, videó lejátszó, DVD lejátszó
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
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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.
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.
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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.
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
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.
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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.

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
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
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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
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
- J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell
Ismétlő anyag
Reneszánsz társastáncok
Gaillarde koreográfia szóló párra
Követelmények
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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
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
TÁRSASTÁNCTÖRTÉNET
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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.

Továbbképző évfolyamok
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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KÉPZŐ –ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti, grafika-festészet, környezet- és kézműves kultúra tanszak

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS
FUNKCIÓI
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos
érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához,
tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész
személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált
vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az
önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az
esztétikai érzékenység
– nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és
tudatosítására.
A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet.
A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős
érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések,
tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti
tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére,
biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés
nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás
lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves
hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti
értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző
évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken
szerezhetnek jártasságot. A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott
művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés
célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet
megteremtésében.
A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
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– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati,
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák
fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját,
– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely
elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a
lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége,
– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és
médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között,
– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra
épülő feladatsorokban, projektekben,
– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság,
lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás,
– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok
aktivitását, a kooperációt és innovációt,
– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok,
egyéni korrektúra megvalósulása révén,
– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése.
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tanszakok és tantárgyak
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Grafika és festészet tanszak (alapfokú évfolyam 4. osztálytól)
Környezet- és kézműves kultúra tanszak (alapfokú évfolyam 4. osztálytól)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Grafika és festészet műhelygyakorlat (4-10. alapfokú évfolyam)
Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat (4-10. alapfokú évfolyam)
Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgy:
Művészettörténet (3–10. évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat
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.
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A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás,
a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális
eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív
feladatsorokon keresztül.
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és
alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti,
valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi
lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének
megfelelően választ.
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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.
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola bemeneti kompetenciái:
Szakmai kompetenciák:
Kreativitás fejlesztése
 A problémaérzékenység fejlesztése.
 Lényeglátás képessége.
 Elemző és szintetizáló képesség.
 Ötletgazdagság.
 A gondolkodás rugalmassága.
 Eredetiség.
Személyes kompetenciák:
 Önállóság
 Önkifejezés
 Rugalmasság
 Érzékenység
Társas kompetenciák:
 Motiválhatóság (teljesítménymotiváció, elkötelezettség, kezdeményezőkészség,
optimizmus)
 Empatikus készség (mások megértése, kliensközpontúság, a sokszínűség értékelése)
 Együttműködési
készség
(alkalmazkodás,
lelkiismeretesség,
önkontroll,
megbízhatóság)
 Kezdeményezőkészség
 Segítőkészség
Módszerkompetenciák
Figyelemösszpontosítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Módszeres munkavégzés
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,
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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
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.
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.
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
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– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi,
plasztikai feldolgozási képességének fejlesztése.
– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.
– A hagyományok élményszerű megismertetése.
– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:
– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos
tevékenységeken keresztül.
– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.
– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.
– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.
Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés.
Tananyag
Feladatcsoportok
Érzékszervi tapasztalások
 Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele. Hangokkal,
mozgással, látvánnyal való analogikus játékok. Dramatizálással, mozgással, hanggal
érzelmek, élmények kifejezése. A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése.
Érzékszervi tapasztalások, észlelési gyakorlatok: hangok észlelése (zörej, természeti hang,
zene). Hangok keltette érzelmek kifejezése mozgással. Az észleletek vizuális leképezése:
festmény, rajz, plasztika. Ritmusok megfigyelése, leképezése (papírnyomat). Utazás hang
országba, hangtérkép készítése.
Hangszerek feltalálása, készítése. Ritmusok megfigyelése, leképezése (papírnyomat)
A hangok színe. Harmónia-diszharmónia. Közlés szavak nélkül, gesztusok, színek, nem
beszédjellegű hangok. „Ősnyelv”- nagyméretű közös kompozíciók készítése a kialakult
kommunikációs jelek felhasználásával.
Vonal, forma
 A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. A forma
gazdasága. Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok.
Az alapvető kifejezőeszközök (pont, vonal, folt, szín) használata: Nyomhagyások készítése
különféle rajzeszközökkel. A tapasztalatok megbeszélése: a nyom-hagyások csoportosítása
(sűrű-ritka, kicsi-nagy, ritmikus)
Pontok, vonalak, foltok, színek alkalmazásával a tapasztalatok játékos átírása: tuscseppek
szétfújása, vonalas széthúzása hurkapálcával. Élőlények, tárgyak befoglaló formáinak
megfigyelése. Forma foltokkal való kifejezésének megfigyeltetése festmények és grafikák
bemutatásával.
Természeti formák ábrázolása síkon: A vizuális nyelvi elemek minél gazdagabb tapasztalatra
épülő használata a játékos alkotás közben. A közvetlen környezet formáinak
formagazdagságának, szépségének felfedezése. Az évszak okozta változások és a különböző
fafajták karakterének megfigyelése, felismerése. Fát ábrázoló képzőművészeti alkotások
szemlélése (Rembrandt van Rijn, Van Gogh, Piet Mondrian, Csontváry Kosztka Tivadar) A
fa jelentésének, szerepének megismerése a társművészetekben (életfa, égig érő fa). A vizuális
nyelv, plasztikai megjelenítés elemeinek, kompozíciós eljárásainak megismerése.
Ősi kézműves technikák forma és motívumkincsével való ismerkedés: Szobrok, kisplasztikák
megfigyelése. Ismerkedés az agyaggal, az anyag tulajdonságaival Agyagozás, csuhébaba
készítése. Énekes, mondókás játszadozással kígyó mintázása sodrásos technikával. A kedvenc
állat megjelenítése emlékezetből.
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Felületek
 A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával.
Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal.
Tapintási gyakorlatok, anyagkollázsok. Ritmikus felületek képzése formák, anyagok
csoportosításával. Anyagélmények gyűjtési tapintási gyakorlatok segítségével.
Felületalakítások papíron és különféle anyagokon.
Textúra és faktúra közös tanulmányozása. Frottázs készítése különféle anyagok
felhasználásával: textilanyag, fal-üvegfelületeken, mintázása agyagból, plasztikusan.
Méretek és arányok
 A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb,
sovány, kövér). Játékos arányváltó feladatok.
A formák méretviszonyai a tanteremben: formák, formahalmazok összehasonlítása,
összemérése, csoportosítása, sorba állítása, jellemzése, ábrázolása.
Az emberi arányok és tárgyak kapcsolata, a gyerek és a felnőtt közötti méretkülönbségek.
Fej, törzs, kéz, láb arányainak, mozgási lehetőségeinek megfigyelése. Emberi karakterek:
kicsi-nagy, sovány –kövér, magas-alacsony, ugyanakkora.
A színek világa
 A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása; színkeverési játékok.
A színekkel való ismerkedés, játék a színárnyalatokkal. Zene és a vizuális kifejezés
összekapcsolása: Zene hangulatának, érzelmet kifejező voltának kifejezése
színekkel.(festés, rajzolás). A színkör, mint alapelem, hasonló teljes színskálák: szivárvány,
virágok, égbolt, tenger stb.
Színekről általánosan elfogadott konvenciók, életünkbe betöltött szerepe. Mesén,
történeteken keresztül: a mesevilág színei, a jó és a rossz színek, szín szimbólumok.
Téri élmények
 A sík és a tér megtapasztalása. Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek.
Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése.
Helyzetérzékelést, térérzékelést, tájékozódási érzéket fejlesztő séták, játékok. Leíró
ábrázolások, rajzkiegészítések, montázsok. Az egyéni és csoportos munkavégzéshez
kapcsolódó térrendezés, teremrendezés. Téri helyzetek élményszerű elemzése, néhány
ábrázolási lehetőségének bemutatása műalkotások segítségével.(Paul Cézanne, Edgar
Degas, Pablo Picasso, Rippl-Rónai József stb.)
Épületrészletek modellezése, formázása agyaglapokból elképzelés alapján vagy meséhez,
történethez kapcsolódva.
Idő élmények
 Az idő múlásának és a változás megtapasztalása. Eseménysort kifejező képsorozat,
leporelló készítése. Egyszerű animációs játékok.
Egy adott mese, történet tagolása, „szétszedése”, a legfontosabb jelenetek megrajzolása.
Képregény készítése. A hősök karakterének, jellemének ábrázolása különböző
szituációkban, a hősök fő jellemvonásainak érzékeltetése képsorral. Papírtépés, síkbábok
készítése, mozgásfázisok rögzítése kamerával, írásvetítő segítségével.
Mese és valóság
 A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában. Környezetünk formái,
szereplői sík és plasztikus formában.
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A meséhez kapcsolódó feladatok, feladatsorok egy-egy mesefolyamba ágyazottan
jelenjenek meg. Mese, történet, melynek óráról órára továbbszőtt elemei, bonyodalmai
újabb és újabb feladatok elvégzését kívánják a tanulóktól. A mese elemeinek vizuális
kifejezése.
Fontos, hogy a tanulók a különböző érzékszervek által felfogható élményeket, a képzeletbelső látás-segítségével tudják összekapcsolni, érzékelve, megértve az ezen
érzékszervekhez kapcsolódó kifejezési nyelvek közti „átjárhatóságot”, analogikus
kapcsolatot. A cél az, hogy képesek legyenek az érzéki és hangulati élményeiket a vizuális
nyelv alapelemeinek segítségével sík és plasztikai alkotásaikon is megjeleníteni. A mese
hőseinek, segítőinek kifejezése síkban (festészeti technikák) és térben (agyag használata).

Tárgykészítés
 Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok,
papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) Hagyománytárgyak
készítése.
A plasztikáról szerzett ismeretek felelevenítése képzőművészeti alkotások segítségével. A
domborműkészítés lehetőségeinek megismertetése. A gipsznyomat, a negatívból pozitívba való
öntés technológiájának bemutatása. A természeti formák agyagba nyomkodása, negatív formák
létrehozása rendezgetés, komponálás alapján.
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az
ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a
képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség
fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. A
tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő,
változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív
tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit,
kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok
változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges
eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti
ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és
tűzvédelmi szabályok betartatása.
Alapfokú évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására,
értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán
keresztül.
– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése
kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végig vitelével.
– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése.
Tananyag
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.
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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).
A meséhez kapcsolódó feladatok, feladatsorok egy-egy mesefolyamba ágyazottan
jelenjenek meg, egyéni és közös alkotás folyamán.
A vonalak fajtái, típusai. Vonalakkal való játék, a vonalak, mint érzések kifejezői.
Lényeges-lényegtelen kiemelése-elhagyása. Vonalas rajz grafittal, krétával. Saját élmények
bátor kifejezése vonalas rajzzal.
Színes világok megelevenítése
 Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban. A színek hatása, érzelmi ereje.
Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák).
Színkontrasztok: sötét- világos, hideg-meleg, komplementer kontrasztokkal stb. való játékos
ismerkedés. Színspirál, színlabirintus készítése. Fekete-fehér fotók színezése. Adott
reprodukció átfestése, átírása. Műalkotások „átírása” a Johannes Itten féle 7 színkontraszt
alapján.
Plasztikus figurák
 A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás,
papírmasé). Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése.
Mese, történet szereplőinek, elemeinek megjelenítése papírplasztikából, agyagból,
gipsznyomatból. Gipsznyomat, a negatívból pozitívba való öntése. Saját maga által kitalált
történet vagy ismert mese elemeinek, jeleneteinek plasztikai feldolgozása.
Megszemélyesítés
 Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés). Álarcok, maszkok,
készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé).
Síkbábok készítése. Jellegzetes karakter, mozgás ábrázolása. Maszkok tervezése és festése
gipszből, agyagból.
Mesék birodalma
 A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák,
tollak, tusrajz). A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a
fénymásolt elemek, motívumok segítségével. Hangulati elemek megjelenítése (vidám,
mozgalmas, kopár, félelmetes).Varázslatos tárgyak, különös eszközök: Edények,
eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel);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.
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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.
Eltérő formaalakítási és díszítési módok. Ünnepek és a hétköznapok tárgyi világa. Só gyurma
és az agyag használata. Csuhébaba, csuhéangyalka, betlehem készítése természetes anyagból.


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.
2. évfolyam
Fejlesztési feladatok
A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a
kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül. Az
alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának mozgósítása,
az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. A környezet által közvetített üzenetek
befogadtatása, értelmezése. A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az
ismeretek, élmények feldolgozásának segítése. A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása,
kitartó munkavégzés képességének fejlesztése.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek. Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak
megfelelő, változatos alkotó folyamatokba illesztve. A síkbeli és plasztikus munkákhoz
szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív használata. Az értékmegőrzés,
értékteremtés lehetőségei. A formák, színek használatában való jártasság. Kézműves és
képzőművészeti technikák. Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása. A
különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. Népművészeti hagyományok,
művészettörténeti érdekességek. Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok.
Feladatcsoportok
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Elbeszélés vonalakkal
 Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése. Feldolgozása különféle
vonalrajzos kompozíciókban. Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz).
Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával.
Történetek, események illusztratív feldolgozása. A történet eseménysorának képei. A képek
sorrendje. Kapcsolódások. Sűrítés.(Mit lehet egyetlen képbe sűríteni). Képi kiemelés módjai.
A színek érzelmi ereje
 Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban. Színkontrasztok, színharmóniák
alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák).
Ellentétekről való beszélgetés-ellentétekre épülő játékok játszása. Apró diák készítése (színes
fóliákból), az elkészített diák kivetítése, és az ábra nagy méretben való megfestése. Színharc:
komplementer kontraszt stb. Johannes Itten féle 7 színkontrasztjához vizuális probléma,
feladat csatolása.
Plasztikus figurák – formai felfedezések
 Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása. Sosemvolt lények életre
keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé). Agyagplasztikák, figurák készítése,
díszítésük földfestékkel.
A tenger, a levegő, az erdő és a sivatag világának megjelenítése (papírból). Állatok készítése,
amelyekkel benépesíthetjük a négy helyszínt. Mesebeli és valóságos állatok mintázása
agyagból. Emberi tulajdonságokkal felruházott állatok mintázása (La Fontaine-mesék
alapján).
Szabadon formálható anyag
 Ünnepek régen és ma. Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle
anyagokból. Az ünnep díszletei.
Évszakokhoz, népi hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak, ajándékok készítése agyagból,
természetes anyagokból.
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).
Mese folyamat megjelenítése képsorozattal. Mi az idő? Legkisebb-legnagyobb érzékelhető
idő. Mintázzuk meg mi történhet 1mp alatt, 1 perc alatt, 1 nap alatt, 1 év alatt stb.? Mit
szeretnél csinálni egy tetszőleges időmennyiség alatt. A történet megfestése út és társasjáték
jelleggel. Az elgondolt történeten való vizuális-logikus végighaladás, ami akár társasjáték is
lehetne. Otthoni környezet elkészítése agyagból, papírdobozból. A tér átalakítása, térkuckó
építése hullámpapírból, csomagolópapírból.
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)
Természetes anyagok használata. A tárgyi emlékek motívumainak hasznosítása a
képalakításban. Az ősi ornamentika sajátosságai, sávos díszítés, geometrikus és növényi
97

motívumok, stilizált figuratív ábrázolás. Viseletek, használati tárgyak, felhasznált anyagok,
díszítő motívumok megfigyelése.
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.
Természetes növényi és állati eredetű anyagok. Ezen anyagok tulajdonságai, megmunkálásuk
módjai. A fonás, szövés alapműveleteinek megismerése. Kosárfonás, nemezelés, csuhéból
készült tárgyak. Termésekből, természetes anyagokból kollázs készítése. A gyöngyszövés
alapjaival való megismerkedés.
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. Csuhébaba,
csuhéangyalka, betlehem készítése természetes anyagból.
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).
Önarckép festése-kifejezés színekkel (diavetítővel profil kivetítése, körberajzolása, festés).
Az arc karakterének megváltoztatása (fintorokkal, mimikával, festéssel, ezek lefényképezése
diára és negatívra is). Arc rajzolása diáról. Mozaik-arc készítése fotókból. Maszkkészítés
gipszpólyából-karakterváltoztatás festéssel.
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
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.
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– 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.
Legendás történetek, események illusztratív feldolgozása: Bibliai történetek, Ősmagyarok
történetei, Mátyás király története stb. A történet eseménysorának képei. A képek sorrendje.
Kapcsolódások. Sűrítés.(Mit lehet egyetlen képbe sűríteni). Képi kiemelés módjai. A vonalak,
mint érzelmet kifejező vizuális alapelem. Az önkifejezés lehetőségei.
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).
Észleletek a természetben: A vizuális művészetek és a zene összekapcsolása. A szél, az eső,
viharhoz, természeti erőkhöz kapcsolódó hangok hallgatása, majd vizuális eszközökkel való
kifejése, az észleletek vizuális leképezése. Hangok kifejezése színekkel.(vízcsobogás, eső,
zápor, mennydörgés stb.) A hangok színe. Harmónia-diszharmónia.
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).
Az őskor, ókor, középkor plasztikai ábrázolásával való ismerkedés. Képzeletbeli,
fantáziaállatok mintázása agyagból. Növénygyűjtés. Magyarázó, közlő, értelmező,
szerkezetfeltáró rajzok. Gyökeres növényekről, virágokról, termésekről rajzi tanulmányok
készítése. Az egészről és a részekről. Fantáziaképek növényekről, termésekről.
Szabadon formálható anyag
 Agyagedény formálása felrakással. Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük
földfestékkel, bekarcolt mintákkal. Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen
látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás érzékeltetése.
Állatszobrok mintázása a környezet, helyszín jelzésével. Kedvenc állatom testfelépítése,
anatómiája. A befoglaló forma és a belső arányok megfigyelése. A mozgó állat ábrázolása
plasztikai eszközökkel.
Tér és idő feldolgozása
 Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése
képsorozattal (tempera, tollrajz). Különböző kompozíciók készítése spirál– és
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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,
– 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.
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– 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).
A középkoron belül a lovagi kultúrával foglalkozunk, elmélyedünk a középkori
életfelfogásban és világnézetben. A feladatok és a beszélgetések a mesékhez kapcsolódnak,
és különböző középkori történeteken keresztül ismerkednek meg a gyerekek a tőlünk már
nagyon távol álló szimbolikus világszemlélettel. Egy középkori udvar közös megépítése, ahol
mindenki választ magának egy alkatának megfelelő szerepet. A gyerekek megismerkednek a
középkori épületekkel, kastélyokkal, lovagtermekkel, melyeket különböző méretű makettek
formájában „rekonstruálunk”. Pecsétek, levelek készítése. Lovagi képregény készítése nagy
méretben. Illusztráció készítése középkori történetekhez.
Környezetábrázolás – hangulatteremtés
 A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok). A kollázs különböző felületű,
struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése vegyes technikával.
Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával.
Egy középkori vár makettjének elkészítése (agyagépítmények). A várhoz tartozó épületek
megmintázása (templom, gazdasági épületek, lakóházak).
Színharmóniák
 A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig. Egy főszínre hangolás, főszín
és elsődleges keverékszínei. Tiszta színekből és szürkékből építkező képek.
A narancs, az ibolya és a zöld származtatás a sárgából, vörösből és kékből. A barna, minta a
három elemi szín keveréke. Derítés fehérrel, tompítás barnával. Játékos színkeverési
gyakorlatok. Színfoltok gyűjtése. Sorba rendezés világosság és hő érték szerint.
Színátmenetek, izgalmas felületek létrehozása. A színek érzelmi, izgalomkeltő hatásának
bemutatása műalkotások segítségével. Monokróm képek festése, műalkotások átírása.
Rész és egész
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 Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján). Üvegablakok. Rózsaablak –
színes kép készítése. Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról
visszakaparásos technikával.
Bizánci mozaikok tanulmányozása és annak átírása (parafrázis). Középkori katedrálisok
„tanulmányozása”. Freskók, üvegablakok, oszlopdíszek jeleneteinek megfejtése. A gótikus
templom üvegablakai. Üvegablak tervezése. Egy iniciálékkal és képekkel díszített kódex
elkészítése.
Képeskönyv
 A mai életünk kódexe. Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai. A papír
tulajdonságai. Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű
tollal).
Vizuális napló készítése egy –egy adott témára. Kódexkészítés közösen. Egy iniciálékkal és
képekkel díszített kódex elkészítése. Képes Krónika, Árpád-kori legendák, Borítókészítés a
kódexhez.
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.
Képzeletbeli figurák mintázása agyagból, művészettörténeti korok szerint. pl. Asszír kultúra:
A kapuőrző Lamassu mintázása, átalakítása.
Öltözéktervezés
 Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele. A szín– és az
anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás,
festés, varrás).
A középkori vár lakóinak életrekeltése. Ruhák, kalapok, páncélok, pajzsok, zászlók tervezése,
készítése. Jelvények, címerek, pajzsok, zászlók sisakdíszek tervezése- színek, számok,
formák, állatok, növények szimbolikus jelentései a középkorban.
Arcképtár
 Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása. Önarckép
gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera).
Stílusgyakorlatok: önarckép készítése, festése, rajzolása különböző stílusban: pointilizmus,
kubizmus, szürrealizmus stb. Önarckép rajzolása tükörből. Képrészlet (portré, fotó)
kiegészítése. Önarckép montázs. Karikatúra készítése, a karikatúra rajzolás alapkérdései. A
karakter megragadása, arányviszonyok szabad kezelése.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,
– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,
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– 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. 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). Makett készítése különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában.
Labirintus makettezése agyagból. Labirintus belső képe, perspektivikus rajz-kilépés a
labirintusból. Reneszánsz kert tervezése-alaprajz szerkesztéssel, festés, egyéni jelhasználat.
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Reneszánsz palota makettezése papírból, dobozból és annak festése. Reneszánsz
kályhacsempe készítése, agyagrelief. A palotába való fríz tervezése, festése, ornamentika.
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).
A napfény szerepe az élővilágban és az emberi látásban. Hideg fény, meleg fény, sötétség,
világosság, fény-árnyék, a színek egymás mellé és egymásra helyezése. A hideg és a meleg
fény-színek szembeállítása. Impresszionizmus festészete, főbb jellemzői: valőr, reflexek,
lokálszínek, optikai keverés, vibráló tónusok, szubjektív látásmód, bravúros fény-árnyék
hatások, hiányzó kontúr és vonalperspektíva. Főbb képviselői: Edgar Degas, Claude Monet,
Auguste Rodin, Pierre Auguste Renoir, Rippl-Rónai József tájképeinek tanulmányozása,
átírása. A színek világossági, telítettségi, színezet és hőértékei.
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).
Térábrázolás síkon. Nyitottság, zártság, véges, végtelen különbsége. Madártávlat, békatávlat.
Nagy tárgyak tanulmányozása alulról pl.híd, torony stb. Házak, utcarészletek
tanulmányozása. Különböző nézőpontú képek összeépítése. A perspektíva tanulmányozása
Leonardo da Vinci alkotásain keresztül: vonalperspektíva, levegőperspektíva,
színperspektíva, tértagolás, sfumato.
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).
Növények növekedésének megfigyelése és ábrázolása. Növényekről metszetrajzok készítése.
Pl: citrom: hossz és keresztmetszete, alul, felülnézete. A madarak repülésének
tanulmányozása. A repüléssel kapcsolatos élmények grafikai, festői feldolgozása. A madara
repülésének tanulmányozása szabad szemmel, lassított felvételekről, fotókról. Leonardo da
Vinci kutatásainak tanulmányozása.
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).
Arcképtár
 Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott
figurákkal). Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza,
krétarajzok, tempera).
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Saját és a másik portréjának rajza nagyméretű felületen, csoportban, tablókép készítése.
Milyen vagyok én? Milyennek látnak a többiek? Arc szerkezetének megfigyelése. A
befoglaló formán belül a szem, száj, orr, fül helye. Vonalas, majd tónusos, majd színes
kompozíciók készítése. Érzelmi állapotok jelzése. A szem nagysága, formája, helyzete. A
száj, a felső és az alsó ajak formája, helyzete. A homlok, a halánték és az áll viszonya. Fények
és árnyékok ellentéte és átmenetei.
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”.
Valós méretű téralakítás, térberendezés. Nyílt tér, zárt tér. A varázsló titkos kamrájának
tervezése, építése, mely feladatsor a gyerekek alkotási vágyainak és elképzeléseik szerint
alakul. A tér, sarkok, saját helyszín kialakítása. (a szent rejtek, szentély, árnyak, varázslást
segítő eszközök, varázsló ősök, szellemek, játékos portré festése, portré félrecsúszott
elemekkel.)
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.
105

– A képi műveltség bővítése.
Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek. Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus
anyagok. A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák. A barokk
művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák. A stíluskorszakra jellemző
előadásmódok. Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai.
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok.
Feladatcsoportok
Történetábrázolás
 Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes
eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve). Groteszk, vígjátéki történetelemek
illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi,
fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások). Tornyok, várak, paloták. Épületek belseje,
bútorai. Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű,
struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal).
A barokkra jellemző formaalakítás, színhasználat, tér és síkkompozíciós megoldások, eszköz
és anyaghasználati módok tanulmányozása és az ehhez kapcsolódó kreatív, játékos
feladatsorok. Meggyőzés, érzelmi kapcsolatteremtés, hatáskeltés eszközei: drámai témák,
felfokozott érzelmi reakciók bemutatása, erős kontrasztok, színpadias, mozgalmas
kompozíciók és az ehhez kapcsolódó kreatív, játékos feladatok. A barokk kert tervezésealaprajz szerkesztéssel, festés, egyéni jelhasználat. A barokk kastélyok makettezése papírból,
dobozból és annak festése.
Színharmóniák
 Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes
grafikai programok használatával). Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell,
kréta kevert eljárások).
A vizuális művészetek és a zene összekapcsolása. A hangok színe. Harmónia-diszharmónia.
Hangjátékok, hangok mozgása. Utazás Hangországba: pl. Hatalmas hangvárosba érkezünk,
ezernyi hangszer alkotta hangzavar zúdul ránk, majd ennek a diszharmóniának a festése egy
nagy zajképen, a leghangosabbtól a leghalkabbig. Régi és egy mai város hangjainak
összehasonlítása: regényrészlet meghallgatása, régi festmény megtekintése (Rembrandt,
Goya, Breughel), milyen hangokat hallunk ki belőlük, annak improvizációja, majd vizuális
úton való kifejezése. Dalok, dallamok megfogalmazása drótból, papírszalagból, spárgából:
térben szoborként, mobilként elhelyezve. Milyen volt a napunk, milyen zenéje van a reggeli
felkelésnek, megfestése szalag formájú színes kottafestményeken. A tenger alatti hangvilág,
a letompult hangzás színekkel való kifejezése.
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).
106

Fordított perspektíva. Kitágított tér. A barokk templomok kupolafreskói. A barokk
perspektivikus ábrázolása. Barokk freskók tér és színkompozíciós vázlata, annak átírása,
parafrázisa.
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).
Vizuális napló készítése: A reneszánsz, a barokk, a rokokó épületek ornamentikájának
gyűjtése, tanulmányrajz készítése. A gyűjtött motívumokból kompozíció készítése,
papírmetszet, linómetszet készítése, könyvborító tervek, illusztráció.
Arcképtár
 Arcképek díszes keretben. Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza,
krétarajzok, tempera). A francia barokk festészetének, portréábrázolásának
tanulmányozása: Georg de Le Tour, Louis de Lain, Poussin. A holland festészet
aranykora: Rembrandt élete és művei. A barokk portréfestészet, belehelyezkedés az adott
korba, fotó, xerox másolat, képrészlet kiegészítése, parafrázis, montázs, kollázs.

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 barokk zsánerképek, csendéletek. Caravaggio festészete. A spanyol barokk: Velazquez
zsánerképei. A holland barokk festészet: Rembrandt. Kortárs képzőművészet és a barokk
művészet. Fotó, xerox másolat, képrészlet kiegészítése, parafrázis, montázs, kollázs,
síknyomás.
A tárgyak összhangja
 Hangszerek. Klasszikus és saját megoldások. Csendélet, drapériák, hangszerek
beállításával (összefogott kompozíciók, finom részletmegoldások. Pasztellkréta).
Hangszerek, drapériák megfestése monokromatikusan, majd komplementer színekkel. Szín
és tónusviszonyok megfigyelése a barokk festményeken. A képi kiemelés, a figyelemvezetés,
a komponálás alapkérdései. A lényeg kiemelése nagyítással, forma és színellentétekkel.
Barokk freskók és táblaképek.
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,
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– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására,
– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására,
– egyéni eszközhasználatra,
– a műalkotások értő befogadására,
– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására.
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
– a vizuális művészetek eszköztárát,
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait,
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat,
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját,
tárgyait,
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
– az alkotói munka végig vitelére,
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására,
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására,
– 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, tárgy együttes,
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,
– szobor, térkonstrukció és variációi.
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B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– tárgy,
– festészeti, grafikai alkotás,
– szobor, térkonstrukció
A vizsga értékelése
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai:
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte,
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése,
– 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).
Egyszerű mesterséges, geometrikus formák grafikai megjelenítése. A tér és a sík kapcsolata.
A gömbölyű és a szögletes felületek különbözőségei. Fény-árnyék viszonyok elemzése.
Horizontális, vertikális, diagonális irányok a kompozícióban. Testek közötti forma, arány és
tónusviszonyok tisztázása. Színátmenetek, színfokozatok, színkontrasztok alkalmazása,
elemzése művészettörténeti példák segítségével (Rembrandt, Jan Vermeer van Delft, Pablo
Picasso)
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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.
Egy ponton felfüggesztett és két ponton felfüggesztett drapéria szerkezete. Szögletes testet
részben betakaró drapéria formai, szerkezeti elemzése, tanulmányrajz készítése. Hengeres
testet részben lefedő drapéria formai, szerkezeti rajza. Fotó, xerox használata: montázs,
képrészlet kiegészítése, vonalas tanulmányrajz készítése. A drapéria mintázása agyagból,
gipszöntések.
A térről – síkban
 Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint. Szobasarok, lépcsőház
rajzolása festése. A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések. A
perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta). A tanulmányok
feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet).
A dobozgrafika: látvány, dramaturgia, áttört felületek. Illusztrációtól a meseszerű, elvont
terekig. A reneszánsz mesterek tanulmányrajzainak felhasználása, szerkezeti vázlatok
készítése, xerox, fotó segítségével.
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.
Saját testem felépítése, szerkezete, formarendje. A fej, a törzs, a végtagok anatómiája,
mozgása. A test részeinek s egészének formakaraktere, befoglaló formája. Rajzi vázlatok,
gyors vázlatok, krokik készítése a társamról, barátomról. Részlettanulmányok végzése
tükörből. Az emberi test ábrázolási lehetőségeinek tanulmányozás, elemzése: Leonardo da
Vinci, Michelangelo Buonarrotti, Albrecht Dürer, Donatello munkáinak tanulmányozása.
Barcsai Jenő és Zichy Mihály tanulmányai.
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.
Egyszerű mesterséges, geometrikus formák festészeti megjelenítése nagy méretben.
Színátmenetek, színfokozatok, színkontrasztok alkalmazása, elemzése művészettörténeti
példák segítségével. Egy ponton felfüggesztett és két ponton felfüggesztett drapéria festése. A
test részeinek s egészének formakaraktere, befoglaló formája, annak festése nagy méretben,
egyéni és csoportos munkában.
Portré
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 Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével. Az elkészült munkák összehasonlítása,
elemzése. A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése A színek keverése.
Az arckép, az arc anatómiai megközelítésben: tanulmányrajzok, mintázás. Arc, a szem a lélek
tükre: érzelmi állapotok megragadása. Arc-harc: grimasz jelenetek, fotó, videó. A portré és
önportré: művészettörténeti vonatkozások. Egyéni karaktervonások megragadása.
Beilleszkedés nagy mesterek portréiba. Stílusgyakorlatok-portrék, önportré a választott
stílusban (pl. kubizmus). A pasztell technika megismerése Rippl-Rónai József alkotásain,
portréin, pasztellképein keresztül.
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.
Térplasztikák készítése elemi geometrikus test, a gömb felhasználásával. Befoglaló
formatömegből való kivonás. Természeti formákra alapuló tanulmányok. A belső szerkezetre,
a formamagra mintázott plasztikák készítése. Arc-harc: grimasz jelenetek mintázása. A portré
és önportré mintázása: művészettörténeti vonatkozások. Egyéni karaktervonások
megragadása. A karikatúra.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,
– a térábrázolás alapelemeit,
– a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,
– a kompozíció jelentéshordozó elemeit,
– az alapvető színtani törvényszerűségeket,
– a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti
alkotásokat,
– a legfontosabb munkavédelmi előírásokat.
Legyen képes:
– a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére,
– motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
– egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására,
– a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására,
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,
– geometrikus és természeti formák ábrázolására,
– a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni,
– illusztrációkat készíteni.
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
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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)
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
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 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
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
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 Csontváz rajza. Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és
pácvázlatok). Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő
átdolgozása. Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak
részletrajzainak összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról.
Átváltozások
 A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más
méretben. A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző
jegyeinek, térbeliségének kiemelése, torzítása. Új beállítások új nézőpontokkal.
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
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,
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– 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).
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
115

 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,
– 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
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– a vizsgamunka bemutatása 10 perc
– helyszíni feladat megoldása 180 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a
tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított
vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását.
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze:
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján,
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– tárgy, tárgyegyüttes,
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,
– szobor, térkonstrukció és variációi
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– tárgy,
– festészeti, grafikai alkotás,
– szobor, térkonstrukció
A vizsga értékelése
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte,
– a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata,
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
– 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–laposecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó)
Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel
Fényképező, filmfelvevő eszközök
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Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya
Munkabiztonsági berendezések
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. 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.
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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
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
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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

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
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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).
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
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Grafikai és festészeti ismeretek. A vonal és a mozgás–változás. A színek egymáshoz való
viszonya. A színek érzelmi minősége. Színharmóniák, színkontrasztok. A forma, folt, felület és
textúra kifejező használata. A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei. A funkció és
díszítés. Egyedi motívumok, motívumrendszer. Dombornyomat. Kompozíciós variációk.
Illusztratív sorozatok. Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek.
Feladatcsoportok
A vonal
 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
tovább gondolt mintakincs felhasználása tárgyakon.
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 különbözõ
reprodukciók képi elemeinek, szereplőinek átrendezésére.
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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.
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása,
melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások
létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés
és gyakorlati tevékenységek segítségével. A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a
belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek
összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az
emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény
kialakítása.
4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.
– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.
– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.
– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.
– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.
– Az önállóság kialakítása.
– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása.
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Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai. Vizuális
kifejezés alapvető eszközei, szerepük. A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje. A
fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei. A tónus szerepe. A színek érzelmi, hő
és figyelemfelhívó hatása. A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt. A faktúra és textúra
alakítás lehetőségei. Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–
elhagyás, pozitív–negatív formák, szabályosság–szabálytalanság). Téma variációk és
különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai. A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és
krétarajz technikája. Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei. Kollázs és
vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei. Az akvarell– és temperafestés eltérő
technikai sajátosságai. A pasztellkép készítés technikája. Az alkalmazott grafika műfaji
sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram tervezése. Eszközhasználati
és munkavédelmi ismeretek.
Feladatcsoportok
Vonal
 A vonal ritmust kifejező hatása. A vonal karaktermegjelenítő szerepe. A vonal pszichikai
kifejezőerője. Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal. Vonal
a festészetben és a grafikában. Vonal a térben és képtárgyakon. Vonal a tájban,
természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art.
Szín
 Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok. A színek hatása (érzelmi, hő és
figyelemfelhívó hatás). A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző
kifejezési nyelvekkel és szellemi tartalmakkal.
A fény és a sötét differenciálódása
 A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák). Játék a fénnyel
(lámpákkal, vetítőkkel).Tárgyak, terek és a fény kapcsolata.
Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák
felismerése, létrehozása). A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete
tárgy). A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben.
Felületképzés
 Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel. Felületkontrasztok létrehozása
(különböző anyagok nyomataival, kollázzsal). Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok. A
gyors, könnyed festés technikája. Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése,
kísérletezések
Kifejezés, képalakítás
 Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák,
szabályosság–szabálytalanság). Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek.

Képalkotás
 Illusztráció készítése. Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek
szerepének hangsúlyozása. Egyedi nyomtatással monotypia készítése.
Tér – környezet
 A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek.
Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával.
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Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek). Eltérő
hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások,
élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével.
A betű és kép
 Jel (egyedi, saját jel). Betűkarakter, monogram. Az alkalmazott grafika műfaji
sajátosságaival embléma, piktogram tervezése. A kódextől a könyvnyomtatásig. A
nyomtatott írás és a kép használhatósága. Miniatúrák, óriásképek.

Műalkotások
 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs
felhasználása. Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban. A feladatokhoz
kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten. Műalkotások a
környezetünkben, galériákban.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait,
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű
használatát,
– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit,
– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
Legyen képes:
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós
lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára,
– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag
nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika)
alkotásokat létrehozni,
– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni,
– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.
– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.
– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.
– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.
– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. A megvilágítás szerepe. A fény és árnyék grafikai és festészeti
eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei. A forma, méret, felület, szín és kompozíciós
kontrasztok. A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe. A felületgazdagítás
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lehetőségei. A színperspektíva szerepe. A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje.
Variációk, sorozatok készítése. Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása. Eltérő
képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása. A sablonnyomat, dombornyomat
technikája. A linómetszés technikája. Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak
megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát tervezése. Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének
sajátosságai. Egyszerű akció, performance létrehozása. Eszközhasználati és munkavédelmi
ismeretek.
Feladatcsoportok

A fény és a sötét
 Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása,
megjelenítése. A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése. Színes
kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására.
Kontrasztok
 Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok,
variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a képzőművészet
inspiráló hatására. További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok,
műfajok segítségével
Kifejezés – karakterek
 Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése. Emberek, hősök, tárgyak jelleme,
hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika eszközeivel. Portrék, maszkok,
jelmezek készítése. Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és
akciókkal. A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés
eszközeivel. Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag
motívumokkal), dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva.
Felületgazdagítási lehetőségek. Dramatikus játék a kész alkotásokkal.
Tér – környezet
 A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások.
Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel. Tárgyak idegen, megszokottól eltérő
környezetbe helyezése. Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása. Egy tárgy
részletének felnagyítása, változatos képkivágások. A látvány és fantázia képi elemeinek
összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belsõ terének ábrázolása során.
Írás – kép
 Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése. A
képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia. A betű, írás és kép
szabad műfajú felhasználása.
Szín
 „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai. Az illúziókeltés lehetőségei.
Színperspektíva. Kompozíciós változatok a színkontrasztra. A szín kifejezőereje,
mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során. Terek
berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel,
lámpákkal. Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között.
Képalkotás
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 A gouache technikájának ismerete. A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai,
műfaji követelményei, az anyag– és eszközhasználat specifikumai. Egydúcos linómetszet.
Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével. Különböző méretű illusztráció,
illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz. Illusztráció készítése egyedi és
sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache, linómetszet)
Műalkotások
 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs
felhasználása. Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban.
A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten.
Műalkotások a környezetünkben, galériákban.

Értékelés és kiállítás–rendezés.
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét,
– a különböző színviszonyok hatását,
– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját.
Legyen képes:
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni,
– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak
megjelenítése során,
– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket,
– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.
– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.
– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése.
– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. A színmodulációk, lokál és valőr színek. A szín–önkontraszt
és komplementer kontraszt hatásai. A túlzás, fokozás szerepe. Az egyensúly feltételei. Az átírás
módjai. A dekoratív festészet sajátosságai. A különböző stílusjegyek felismerésének
szempontjai. Többdúcos linómetszet létrehozása. Hidegtű vagy pusztatű technikája. Az
improvizatív és a tervezett művek közti különbségek. Látványterv létrehozása. Akrilfestés
gyakorlata. Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
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Képalkotás
 Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás,
kapcsolat, szembenállás). Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a
sokszorosított grafikában. Többdúcos linómetszet készítése. Alapszín keveredések,
átfedések, új szín létrehozása, alányomás. Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal.
Hidegtű. A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai.
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet
hagyó eszközökkel. A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával. A
magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei.
Stílusvariációk, átiratok
 Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és
egybeépítésük variációi. Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások.
Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése. Fotókból
képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata. Művek
összehasonlítása.
Egyéni vizuális kifejezés
 Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek
és a műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével.
Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei. Személyes képnapló
készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése. Improvizációk és
tervezett művek. Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly
vesztések megjelenítése festészeti és a vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy
sorozatokon.
Vizsgamunka
– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy,
képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása.
Műalkotások
 A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs
felhasználása. Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban.
Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról.
Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe. A
feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten.
Műalkotások a környezetünkben, galériákban.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,
– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban,
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit.
Legyen képes:
– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között,
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók
alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni,
– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni,
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,
– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait,
– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,
– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,
– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű
használatát,
– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,
– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására,
– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,
– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára
– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások,
variációk és illusztrációk készítésére,
– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési
lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre,
– esztétikus képi megjelenítésre,
– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,
– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
– a munkavédelmi szabályok betartására.
A művészeti alapvizsga követelményei, a vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
A grafika és festészet műhelygyakorlat
– tervezés 40 perc
– tárgykészítés 140 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A
megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai
és festészeti jártasságát, tudását. A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből
tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és
festészet műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján
létrehozott alkotás, amely lehet:
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció,
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat,
– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a
vizsgát szervező intézménynek.
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Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika
és festészet műfajából. Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján,
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás,
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat.
A vizsga értékelése
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai:
– tervezési, képalkotási készség,
– színhasználat, kompozíciós készség,
– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság,
– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása,
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség,
– az elkészült munka összhangja.
Továbbképző évfolyamok
7. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.
– Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönzése.
– A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének
fejlesztése.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és
összefüggései
A látvány átírásának lehetőségei. A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a
művészetben
Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai. Rézkarc
készítése. A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek. Eszközhasználati és
munkavédelmi ismeretek.
Feladatcsoportok
A látvány
 Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel.
Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások alkalmazása.
A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat. Vázlatok,
variációk és nagyméretű festmény készítése.
Láttatás – képi közlés
 A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban. Képi
látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában.
Képalkotás
 Rézkarc készítése. Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás,
kormozás, kitakarás). A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos
megismerése. Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése. A
művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének
kiemelése.
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Intermédia – kísérletek
 Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei. Személyes, emberi, társadalmi
vagy művészeti problémák, témák körül járása (pszeudo, transzparencia, kontraszt,
mélység, zárt–nyitott). A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a
lehetőségeket kitágító eljárások keresése. Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és
művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század képzőművészetében jelentek meg
először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment,
performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás,
képzőművészeti határterületek). A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok,
fotók, filmek és feljegyzések segítségével.
Alkalmazott művészet
 Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány). Tetszőleges reklámtéma feldolgozása
a grafika és a festészet eszközeivel. A színdinamikai szempontok figyelembevétele. A
színek hatása, a színek információ segítő szerepe. Színek a különböző médiumokban.
Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása. Tipográfiai ismeretek felhasználása.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon,
– a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein,
– az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit,
– az intermédia egyes műformáit,
– a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket.
Legyen képes:
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére,
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,
– nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé,
– munkáinak dokumentálására és installálására,
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

8. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.
– Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végig vitelének elősegítése.
– A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. Az arányok szerepe, jelentősége. Árnyékok, reflexek a téri
illúziókeltésben. A látvány átértelmezésének lehetőségei. A kiemelés – elhagyás szerepe,
hatása. A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei. A legújabb hazai és
nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői. Az olajfestés alapjai. A filmnyelv és
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az elektronikus művészetek kommunikációs technikái. Az intermédia, a posztmodern
formanyelve. Eszközhasználati és munkavédelmi ismerete.
Feladatcsoportok
A látvány
 A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet
eszközeivel.A figura és környezetének viszonya. Megvilágítás, árnyékok és reflexek. Táj
festése a szabadban akvarellel, temperával. A térillúzió festésének lehetőségei. Láttatás –
képi közlés. A látvány (táj) befejezése, újra komponálása, feldolgozása és átírása a
helyszínen készített saját fotók, vázlatok alapján. A látvány átértelmezése,
megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék egyes mesterek sajátos
vizuális hatáselemeivel. A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális
kifejezőeszközeinek alkalmazása.
Tematikus képalkotás
 Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén. Olajfestés. Az
olajfestés technikájának alapjai. A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az
alapozás megismerése. Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében.
Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit
felhasználva
Intermédia – kísérletek
 A film, média képi nyelve. A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő
eltorzítása, megváltoztatása. Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák,
témák körüljárása (illúzió, szemérem – szégyen, csend –zaj, rés – szilánk). A különböző
műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresése,
kísérletezések. Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a
20. század képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus
művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új
kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek). A
kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével.
Műalkotás igényű dokumentáció készítése
Alkalmazott művészet
 Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap).
Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva. Az egyéni
formanyelv. Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben. Önálló
forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat. Klasszicitás – modernség, posztmodern,
kortárs – eredetiség.

Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– az olajfestés technikájának alapjait,
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,
– a grafika és festészet szaknyelvét.
A tanuló legyen képes:
– különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni,
– tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben,
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– önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein,
– alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.
– Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.
– A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.
– A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek. Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei.
Anatómiai törvényszerűségek. Általános és egyedi jegyek. Téri illúzió a különböző
műfajokban. Stíluskontraszt
Látvány átértelmezése a különböző műfajokban. A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és
grafikai törekvések és képviselői. Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei. Díszlet
és látványterv.
Interaktív tér
 Az intermédia kifejezési lehetőségei. A filmetűd sajátosságai. Eszközhasználati és
munkavédelmi ismeretek
Feladatcsoportok
A látvány
 Arcok, figurák, karakterek. Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése
változatos eszközhasználattal. Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése.
Láttatás – képi közlés
 Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló
felhasználásával. Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival.
Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése.
Tematikus képalkotás
 Díszlet és látványtervek. Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és
jelmeztervének elkészítése. Egy jellegzetes részlet kivitelezése. A valóság szín–terei,
filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok. Kis méretben, egyedi grafikai lapokon
sorozat tervezése.
Intermédia – kísérletek
 Interaktív tér lehetőségei. Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák,
témák körül járása (identitás, individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes
tárgy, valós és szubjektív idő, környezet hatása, titok, magány, pusztulás). A különböző
műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások keresése,
kísérletezések által. Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével,
melyek a 20. század képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és
elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és
akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti
határterületek). A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések
segítségével. Műalkotás igényű dokumentáció készítése.
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Alkalmazott művészet
 Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát,
kiadvány, meghívó, web–lap). Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés
létrehozása a sokszorosítás technikájának felhasználásával.
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselõit,
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,
– a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit.
Legyen képes:
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására,
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,
– az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni,
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
– munkáinak dokumentálására és installálására,
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.
– A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésé elősegítése.
– Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése.
Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek: A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes
modulációk. A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével. A valós és
virtuális tér. A filmtér, filmidő sajátosságai. A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és
grafikai törekvések és képviselői. A személyesség hatása. Intermédia–kísérletek. A film műfaji
lehetősége. Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek.
Feladatcsoportok
A látvány
– Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással
– Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése
Láttatás – képi közlés
 Film készítése egy emlékről, álomról. Storyboard megrajzolása a valós látvány után
készített tanulmányok segítségével. A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és
képkivágások vizuális kifejezőerejének felhasználásával. A forgatókönyv egyes tartalmi
és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok, variációk készítése. Egy film
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elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása. Filmtér és filmidõ
értelmezése a személyes alkotás során
Intermédia – kísérletek
 Saját személyes üzenet–kísérlet. Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs
eszközökkel és megközelítésekkel. Személyes, emberi, társadalmi vagy mûvészeti
problémák, témák körül járása (például: idõ, válasz, kérdés, kétség, választás,
bizonyosság, változás). A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a
lehetőségeket kitágító eljárások keresése, kísérletezések. Kísérletek olyan műformák és
művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század képzőművészetében jelentek meg
először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installáció, environment,
performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás,
képzőművészeti határterületek) A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók,
filmek és feljegyzések segítségével Műalkotás igényű dokumentáció készítése.
Vizsgamunka
– Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép,
képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából
– A koncepció és tervvázlatok rögzítése
– A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk
– A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása
– A kész mű, műsorozat installálása
Értékelés és kiállítás–rendezés
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,
– a grafika és festészet szaknyelvét,
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket.
Legyen képes:
– alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét,
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
– munkáinak dokumentálására és installálására,
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,
– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
– a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,
– a grafika és festészet szaknyelvét,
– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát,
– a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,
– a legfontosabb munkavédelmi teendőket.
A tanuló legyen képes:
– a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására,
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– önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására,
– alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,
– egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,
– klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,
– technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,
– műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,
– a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
– munkáinak dokumentálására és installálására,
– saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,
– a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására.
A művészeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei: a vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
A vizsga tantárgya és időtartama
Grafika és festészet műhelygyakorlat
– tervezés 50 perc
– tárgyalkotás 190 perc
A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc
A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A
megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai
és festészeti jártasságát, tudását.
1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és
festészet műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján
létrehozott alkotás, amely
lehet:
– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat,
– grafikai és festészeti illusztráció sorozat,
– szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat,
– díszlet– és jelmeztervek,
– murália vagy annak részlete.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia
a vizsgát szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika
és festészet műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott
technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás,
– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat.
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
– a grafika és festészet nagy stíluskorszakai,
– a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
– a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai,
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– a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák,
– az elkészített tervek és művek bemutatása,
– egészség– és környezetvédelmi alapismeretek.
A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése:
– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,
– tervezői, kivitelező készség,
– színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete,
– műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,
– a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje,
– a felületalakítás módja,
– kreativitás, egyediség,
– az elkészült munka összhangja.
A szóbeli vizsga értékelése:
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
– a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága,
– kommunikációs készség.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Vizes blokk
Tároló szekrények
Munkaasztalok, székek
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Gyűjtött tárgyak, drapériák
Fényképezőgép
Filmfelvevő
Számítógép
Szoftverek
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben)
Mobil lámpa
Rajztábla (A/3, A/2)
Vonalzók, olló, snitzer
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés,
különböző méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret,
spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera
Festőállvány (továbbképző)
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén)
MŰVÉSZETTÖRTÉNET
A művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá
tétele a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A tanuló világos kifejező– és
érvelési képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az egyes korokra jellemző
legfontosabb stílusirányzatokon keresztül. A már megismert művészettörténeti korok új
összefüggésbe helyezése, a korszakok formanyelvének, stílusjegyeinek vizsgálata. Célja
továbbá a művészettörténet emlékanyagában való eligazodás elősegítése, az ismeretek
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beépítése a tanuló életébe és munkájába az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával,
az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerésével.
A tantárgy feladata a világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. A művészet
kultúrában és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a művészet folytonosságának és
korról korra változó jellegének feltárása, az egyes művészettörténeti korok jellemző
stílusjegyeinek összehasonlítása. Feladata továbbá a kortársművészet hagyományokhoz való
viszonyának bemutatása a művészeti ágak kapcsolatának, érzékeltetése a műfajhatárok
elmosódásának és a műfajok közötti közlekedés lehetőségeinek, megmutatásával. Az önálló
tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása. Jelentős műemlékek,
múzeumok, gyűjtemények, kiállítások látogatásával a szűkebb környezet iránti elkötelezettség
előhívása. A művészetek formanyelvének, a legjellemzőbb kifejezőeszközöknek és
komponálásmódoknak megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és jellemző
alkotásainak bemutatása az őskortál napjainkig.
A művészettörténet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a
vizuális alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók
elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a
társművészetek felé is. A tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen
beépíthető a többi tantárgy oktatási folyamatába is.
Alapfokú évfolyamok
3. évfolyam
Fejlesztési feladatok
A tanuló érdeklődésének felkeltése a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására.
Közösen végzett műelemzéseken keresztül a művészet legkorábbi korszakaira jellemző
legfontosabb stílusjegyek megismertetése. Az ismeretszerzés igényének kialakítása, a művészet
szerepének szemléltetése a különböző korszakokban és civilizációkban.

Tananyag
 Bevezetés: A művészettörténet alapfogalmai. A művészettörténet helye és szerepe a
tudományok között. A művészet vizuális nyelve. A képző– és iparművészet ágai, műfajai,
jellemzői, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik.
Őskor
 Az emberré válás folyamata. A művészet kezdetei. Használati és kultikus tárgyak,
ékszerek – a temetkezés legrégibb emlékei. Plasztikák, idolok, állatszobrok. Barlang– és
sziklarajzok, festmények. A megalitikus kultúra emlékei.
Az életmód által kialakult szokások. Az ősember hiedelemvilága. Totemhit, fetisizmus. Az
őskor festészetének, szobrászatának, építészetének bemutatása. Az ősművészet emlékeinek
ismerete, elemzése: Altamira, Lascaux, Pech-Merle, Niaux, Tasszili hegység, Stonehenge,
megalitok, Cernavodai Istenpár, Bakonyszücsi, Lausseli Vénusz, Willendorfi vénusz,
csontfaragások, edények.
Mezopotámia
 A folyamközi birodalmak. Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák.
Mezopotámia történeti áttekintése, földrajzi elhelyezkedése. Vallása, halottkultusza.
Mezopotámiai kultúra: építészet, szobrászat, tárgyformálás főbb törvényszerűségei. Építészete,
festészete, tárgykultúrája: Babilon, Perszepolisz, Lamassu, mázas tégla domborművek. Sumér
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emlékek: intarziák,
pecsétlőhengerek stb.

Uri

Zászló,

Hamurappi

törvénykönyve,

imádkozó

szobrok,

Egyiptom
 Az egyiptomi társadalom. Világkép, hitvilág. Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése.
Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai.
Egyiptom hierarchikus társadalmi felépítése, történelmi háttere, földrajzi elhelyezkedése.
Halotti kultusza, túlvilági hit. Óbirodalom, Középbirodalom, Újbirodalom építészete,
szobrászata, festészete.
Templomok, sírépítmények, sírtípusok főbb jellemző sajátosságai: masztaba, piramis,
hüposztil csarnok, térszerkezet. Egyiptom festészete: sírkamrákban lévő festett vagy
dombormű képek jellemzői, ábrázolási konvenciók, színszimbólika, hieroglif írás.
Egyiptom szobrászata: idealizálás, tömbszerűség, frontalitás: Rahotep és felesége,
Nofretite.
A Kínai Birodalom
 A nagy dinasztiák időrendi áttekintése. Hiedelemvilág, az ősök kultusza. A Kínai
Birodalom kultúrája: edények, plasztikák. Festészet, tájképfestés, kalligráfia.
Kína vallása, halotti kultusza: gonosz démonok, totemizmus, mágikus gyakorlatok,
talizmánok, körmenetek. A Buddhizmus.
Kína építészete: A Nagy fal, Az Ég temploma. Későbbi épülettípusok: torony, kaputorony,
pavilon, csarnok, pagoda. Kína szobrászata: agyagszobrocskák, amulettek, szárnyas
oroszlánok és nagyméretű sírszobrok. Csin Si Huang-ti 7000 szoborkatonából álló
hadserege. Kína festészete: Képmások, állatábrázolások; kínai tájkép és a zsánerkép
festészet. A kínai kalligráfia: írás, mint esztétikumot hordozó alkalmazott művészet. Az
udvari festészet kora; az írástudók festészetének kora; a városi festészet kora. Kína
iparművészete: textil, kerámia, fémművesség.

Japán művészete
 A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus. Kínai befolyás, a buddhizmus
elterjedése. A zen buddhizmus és a művészet. Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet.
Történelmi háttér: sogunok uralma, zen buddhizmus tanának átvétele, bezárkózás és béke
időszaka (1603- 1853), szerszám és fegyverkészítés, rizstermesztés. Japán építészet: sinto
szentélyek, a buddhista építészet fő jellemzői. Japán szobrászat: dzsómonok, dogú, haniwa
figurák, Buddha-szobrok, faszobrok, No-drámák maszkjai. Japán festészet, fametszet:
zsánerképek, makimonó festése, tusfestés technikája, nyomtatott könyv. Iparművészet:
Kerámia, lakkművészet, fémművesség, ötvösség.
India művészete
 Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése. A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése. A
hinduista hitvilág és kultúra.
India történelmi háttere: dravidák városállam alapítása, görög-makedón hódítók, Gupta
dinasztia. A hindu vallás: Védikus vallás, brahmanizmus. Klasszikus filozófiai rendszerek:
Brahman, Atman, Karma, Kasztrendszer. India építészete: A hindu templom főbb
jellegzetességei; iszlám paloták, mecsetek, kupolás síremlékek. India szobrászata:
archaikus kor, kora klasszikus kor, klasszikus kor főbb jellemzői. Domborművek, Buddha
szobrok: Száncsi Nagy sztúpa domborművei, Asóka oroszlános oszlopa, Buddha,
Légycsapót hordozó nőalak, Táncosnő, Álló Buddha, Táncoló Siva. India festészete:
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Sziklatemplom falára festett freskók: Palotabeli jelenet a XVII. Számú barlangból (V-VI.
század).Adzsanta
Afrika művészete
 Ősi birodalmak Fekete–Afrikában. A kultúrák sokfélesége. Az afrikai maszkok, mágia,
ősök kultusza. Plasztika, bronzszobrászat.
A törzsi társadalmak vallási formái: fetisizmus, animizmus, politeizmus, henoteizmus,
mágia, totemek, szertartások, beavatási rítusok. Mágikus-vallási feladatok.
A prekolumbiánus művészet
 Korai földművelő kultúrák. Mítoszok, szertartás és építészet. A közép– és dél–amerikai
indián kultúrák áttekintése.
Kréta és Mükéné
 A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika. Az akháj szellemiség, építészet.
A bikakultusz és a földanya tisztelete. Kréta építészete: megaron, kapuzat, oszloprend.
Knosszoszi palota. Mükéné építészete: küklopsz falazás, várkapuk, szemöldökgerenda felett
teherelhárító háromszög (Oroszlán-kapu). Atreusz-kincsesház. Krétai kisplasztikai alkotások:
vallásos célzattal készült, kezükben kígyót tartó nőszobrocskák: Papnő kígyókkal, Papnő
domborművei. Mükénéi kapu oroszlánjai, valamint elefántcsont- és sírkőplasztika. Halotti
maszk, Aranymaszk. A knosszoszi palota freskói: ünnepi játékok, felvonulások, stilizált
állatok és növények: Tornászok bikával, Vaddisznóvadászat. Vadász és harci jelenetek,
valamint a halottkultusz ábrázolásai. Vázafestészet: stilizált növények, állatok: Kamareszváza.
Görög művészet
 A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése. A városállamok és a társadalom felépítése.
Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia. Az építészet új nyelvezete,
oszloprendek, épülettípusok. A szobrászat nagy korszakai. Festészet, vázafestészet.
Történelmi háttér: homéroszi, archaikus, hellenizmus kora. A görög filozófia: Platon,
Szókratész, Arisztotelész filozófiája. A hellenizmus filozófiája: sztoikusok. A görög
építészet: templomok, színházak, lakóépületek, tanácsházak, piactér. A templom fő részei,
oszlopfajták (dór, jón, korinthoszi, kariatída, atlasz). Épületek: Héra-templom, Zeusz –
templom, Athéniek kincsesháza, Poszeidón-templom, Akropolisz, Körtemplom, Pergamoni
Zeusz-oltár. A görög szobrászat főbb jellemzői: frontális beállítás, archaikus mosoly, koré,
kúrosz szobrok, arányszabályok (kánon), kontraposztó. Szobrok: Moszkophorosz,
Anavüsszoszi Kurosz, Khitont és köpenyt viselő Kóré, Pheidiasz: Pallasz Athéné szobra,
Pheidiász: Lovasok a Parthenon frízéről, Müron: Diszkoszvető, Kocsihajtó, Poszeidon
szobra, Polükleitosz: Lándzsavívő, A győzelmi szalagot homlokára kötő ifjú, Szkopasz:
Bacchánsnő, Lüsziposz: Magát tisztogató atléta, Szamothrakéi Niké, Milói Vénusz, Pihenő
bokszoló szobra. A görög vázafestészet: fekete és a vörös alakos vázák.
A hellenizmus kora
 Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése.
A hellenisztikus kor formai és tematikus újításai: portréábrázolás, a hellenizmus barokkos
vonulata, a rokokó irányzat, a naturalizmus és klasszicizmus a hellenisztikus szobrászatban:
Szamothrakéi Niké, a Laokoón csoport, Milói Vénusz, Tövishúzó. Az épületszobrászat: a
pergamoni Zeusz-oltár. A hellenisztikus kor festészete és mozaik-művészete: Nagy Sándor
mozaik. Vázafestészet: Athéni vörös alakos váza, Dipülon váza.
Követelmény
A tanuló ismerje:
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– az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban,
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit,
– a művészet különböző funkcióját és társadalmi szerepét az őskorban, a korai nagy kultúrákban
és más földrészek művészetében,
– az európai kultúra forrásait, bölcsőjét.
Legyen képes:
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére,
– a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció–szempontú elemzésére,
– a nem európai kultúrák művészetének megértéséhez szükséges szempontok és kulturális
tényezők figyelembevételére.
4. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet emlékanyagában való
eligazodás biztosítása.
– A tanuló felkészítése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok
tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerése által.
– Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényének kialakítása.

Tananyag
Az etruszkok
 A római kultúra kezdetei, görög hatások. Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek,
sírépítmények.
Az etruszkok eredete és az általuk benépesített terület. Görög hatás az etruszk művészetben.
Az etruszk építészet: a templomok, az első műemléksírok, az etruszk síremlékek fajtái (a sírok
festményeinek fő feladatai), a lakóház. Építészeti emlékei: Sírdomb, A Bikák sírja,
Nekropolis. Az etruszk szobrászat jellemzője, a görög szobrászat hatása. Szobrászati
alkotások: Cerveteri házaspár, Capitoliumi nőstényfarkas, Todi Mars bronzszobra, Cerveteri
agyagkorsó. Festészeti alkotások, az ábrázolások fő témái: Freskórészlet a
Nőstényoroszlánok Sírjából; Harcosok, lovasok; Történelmi jelenet.
Római művészet
 Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása. Új építészeti vívmányok, szerkezetek,
épülettípusok. A szobrászat új feladatok előtt – a portré. Falfestmények, a jellegzetes
római stílus kialakulása.
A köztársasági Róma építészete. Építészeti újítások: perisztülion, termák, közfürdők.
Amfiteátrum, a Birodalmi levéltár, új alaprajzú templomok, a római színház felépítése,
városfejlesztés- Caesar fóruma.
A császárkor korai és középső szakaszának építészete: augustusi építészet: Augustus
mauzóleuma, Ara Pacis, a flaviusi kor építészete-a római Colosseum, a Béke temploma.
Antoniusok korának építészete. Hadrianus Kora-a Pantheon, Hadrianus villája Tivoliban. A
késői császárkor építészete: Caracalla termái, az észak-afrikai városok fellendülése, Leptis
Magna ősi város színházának felépítése, Constantinus nagy diadalíve. A szobrászat-a portrék
és domborművek: történelmi domborművek. A portré eredete és osztályozása. Az első
történelmi domborművek. A császárkor szobrászatának csúcspontja: Titus diadalívének
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reliefjei, Traianus oszlopa, Traianus mellszobra, Nagy Constantinus portréja. Mozaik és
falfestészet: Pompeji 4 festészeti stílusa (Villa Dei Misteri), Fajjum, Paris ítéletét ábrázoló
mozaik.
Késő római és bizánci művészet
 A kereszténység eszmevilága, elterjedése. A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet
legfőbb jellemzői, sajátosságai. A mozaikművészet. A kereszténység és az állam. Egyházi
táblakép–festészet, ikonok.
A keresztényüldözések, Constantinus 313-ban aláírt milánói edictuma. Constantinus
építészete a Szentföldön. Constantinusi épületek Rómában: S. Giovanni in Laterano, Szent
Péter bazilika, mauzóleumok és keresztelőkápolnák főbb jellegzetességei. A Galla Placidia
mauzóleuma, Ortodox és az Ariánusok keresztelőkápolnája. Az ókeresztény szobrászat:
keresztény és pogány szarkofágok, a legjelentősebb szarkofágok: Kosok szarkofágja,
Constantinus korabeli szarkofág. A katakombák festészete: a jó pásztor alakja, oráns figura,
a templomok mozaikjai. Galla-Placidia mauzóleum mozaikja. Mozaikdíszítésű sírkövek.
A népvándorlás korának művészete
 A római birodalom bukása. A nomád népek életmódja, hitvilága. A honfoglaló magyarok
művészete. A Karoling Birodalom művészete. Kultúra, vallás és képzőművészet.
Szkíták és a kelták művészete. Hunok, avarok. A germán népek művészete: az első
animalisztikus stílus, a polikróm stílus. Az osztrogótok művészeti alkotásai: Theodorik
építészeti tevékenysége. A longobárdok építészete és szobrászata, az angolszászok és a
frankok művészeti alkotásai, a vizigótok művészete. A Karoling művészet építészete: az
aacheni palotaegyüttes, a császári kápolna, a hierarchikus tér, a Karoling építészet újításai. A
Karoling képzőművészet: a reimsi iskola, a tours-i iskola, a metzi iskola. Luxusművészetek:
elefántcsont-művesség, Drogon szentségkönyv domborművei, ötvösművészet.
Az Iszlám Birodalom művészete
 Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése. Az iszlám építészet főbb épülettípusai,
stílusjegyei. A kalligráfia az iszlám művészetben.
A bizánci művészet első aranykora: Hagia Szophia-székesegyház: alaprajza, fő újítása,
kupolája, mozaikja. Saint Apollinare Nuovo mozaikjai: női és a férfi szentek menete. Sant’
Apollinare in Classe, apszisának mozaikjai. A ravennai San Vitale, apszisának mozaikja, két
alakos fríze, Theodóra és kísérete, Jusztinianosz mozaik. Elefántcsont művészet: Barberini
elefántcsont faragvány.

A román kor művészete
 A római katolikus egyház szerepe a kultúrában. Szerzetesek, zarándokok, kolostorok. Az
egyházi építészet sokszínűsége. A kereszténység képi nyelve. Hódítások, keresztes
hadjáratok.
Az ereklyekultusz, Cluny a szerzetesi élet központja. A román kor építészete: A közös tér
kialakítása, építészeti újítások az ezredfordulón: lombard művészet, normann hatás,
zarándoktemplomok. Építészeti alkotások: Saint-Lazare-székesegyház, Cluny III., SaintSernin templom, milánói San Ambrosio-templom, a pisai
Campo dei Miracoli
épületegyüttes. Román kor szobrászata: a technikák, témák, a monumentális szobrászat:
kapuk és kerengők. A késő román stílus gazdag díszítőelemei, önálló szobrászművészet.
Szobrászati alkotások: hildesheimi Szent Mihály apátság oszlopa, Saint-Lazare-székesegyház
oszlopfője, Santo Domingo monostor kerengője, Saint-Sernin bazilika ambulatóriuma,
Gislebertus mester munkái: Saint-Lazare-székesegyház oszlopfője, homlokzatának
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timpanonja, az ítélkező Krisztus alakja. Festészeti technikák, a megszentelt képek nyelvezete,
a miniatúra.

A gótika
 Gótikus építészet – gótikus katedrális. Üvegablakok, gótikus szobrászat. Az egyház
megújhodása. A gótika sokszínűsége Európa országaiban.
A gótika építészete, új épülettípusok. Főbb jellemzői: vázszerkezet, támpillérek, támívek,
fiatornyok,
csarnoktemplom,
huszártorony,
térlefedés,
boltozatok:
csúcsíves
keresztboltozatok, bélletes kapuzat, ívformák. Építészeti alkotások, Franciaország: NotreDame székesegyház, Chartres-i székesegyház. Anglia: Westminsteri apátsági templom.
Olaszország: sienai Dóm, milánói Dóm. Németország: Elizabethkirche. Magyarország:
Boldogasszony (Mátyás) templom. A gótika szobrászata: fő jellemzői, épületszobrászat, az
első királykapuk: a chartres-i székesegyház nyugati homlokzata, a reimsi székesegyház
kereszthajói. Az önálló szobrászat felé. A gótika festészet:1200 előtti miniatúrák, az angol
miniatúrafestészet, az assisi Szent Ferenc-bazilika freskói, Simone Martini, Giotto
munkássága: a páduai Scrovegni-kápolna freskói. Lorenzetti fivérek: A jó és a rossz
kormányzás hatása a városi életre.

Követelmény
A tanuló ismerje:
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit,
– az európai kultúra első nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik mitológia,
kereszténység),
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a tanult művészettörténeti korokban, korszakokban,
– a római kortól a gótikáig a stílusok magyarországi vonatkozásait, itteni megjelenési
formájukat, jelentőségüket,
– azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen tanulmányozhatja
a tanult stílusok emlékeit.
Legyen képes:
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére,
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban.
5. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A tanuló figyelmének ráirányítása a világkép és a képzőművészet viszonyára, a művészet
kultúrában és a társadalomban betöltött helyére, a művészet folytonosságnak és korról korra
változó jellegének az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek bemutatása.
– Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása, a kitartó,
módszeres munkavégzésre való nevelés.
– A művészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának megismertetése.
Tananyag
A reneszánsz előzményei – trecento
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 Művészet az itáliai városállamokban. A szellemi megújulás első jelei. Vallási és világi
építészet. A plasztika és festészet az új igények szolgálatában. Új stílus születése.
Történelmi háttér: szellemi irányzat a humanizmus és a reformáció, a tudományos
gondolkodás jelentősége: Kolumbusz, Vasco da Gama, Kopernikusz, könyvnyomtatás.
Eszmei háttér: humanizmus jellemzői és képviselői. A reneszánsz általános jellemzői. Az
itáliai trecento: Duccio munkássága, az assisi Szent Ferenc-bazilika freskói, Simone Martini,
Giotto munkássága: a páduai Scrovegni-kápolna freskói. Lorenzetti fivérek: A jó és a rossz
kormányzás hatása a városi életre. A flamand festészet: Van Eyck testvérek, Bosch.
A korai reneszánsz – quattrocento
 Kereskedők és mecénások. Új keresztény művészet. Vallási hagyomány és antik kultúra.
A művészet és a természettudományok viszonya. Művészet és humanizmus.
A firenzei építészet: Brunelleschi, Michelezzo és Alberti látásmódja. Az Urbinói hercegség
építészete. Giuliano da Sangallo, Bramante Milánóban. A quattrocento szobrászata: Ghiberti,
Donatello, Michelezzo, Andrea Verocchio szobrászata. A firenzei quattrocento első képviselői:
Masaccio, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Paulo Uccello és a perspektíva, Piero della
Francesca, Andrea Mantegna, Sandro Boticelli és Leonardo da Vinci festészete.

Az érett reneszánsz – cinquecento
 Az itáliai udvarok és az antik világ. Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi
építkezések. A pápaság és a művészetek. A reneszánsz művészet Itálián kívül.
Az érett reneszánsz építészete. Bramante Rómában. Raffaello, az építész és a díszítőművész.
A Szent Péter bazilika. Cinquecento szobrászata: Michelangelo szobrászata. Az érett
reneszánsz festészete: Raffaello és Michelangelo művészete. A velencei iskola fénykora:
Giorgione, az első velencei mester, Tiziano Vecellio. A reneszánsz Spanyolországban: Pedro
Machusa építészete, az udvari portréfestők, El Greco festészete.
A reneszánsz alkonya – manierizmus
 A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei. A manierizmus Itáliában,
Spanyolországban és a Németalföldön.
Az manierizmus építészete: Giulio Romano festői architektúrája, Palladio: hagyomány és
korszerűség, az udvari építészet Firenzében. Manierista szobrászat: Cellini, Giambologna és
a csigavonal. Szökőkutak, kertek és díszünnepségek. Manierista festészet: velencei
manierizmus: Tintoretto teatralitása és Paulo Veronese. Manierizmus Spanyolországban:
Escorial, a hermetikus modell. A manierista klasszicizmus. A Leoni család és az andalúz
iskola. A németalföldi reneszánsz főbb képviselői: Pieter Brueghel, Anthonis Mor.
A barokk művészet
 A katolikus egyház diadala. Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre,
szobrászatra. Európa világi építészete a királyi udvarokban. A barokk festészet Itáliában,
Spanyolországban. A holland festészet aranykora. Új témák, új megrendelők, új műfajok,
portré, tájkép, életkép, csendélet.
A barokk történelmi és szellemi háttere. A barokk építészet általános jellemzői: építészet
feladata, téralakítás, tömegalakítás, építőanyag, szerkezetek, alaktan. Itália építészetének főbb
képviselői: Giacomo Della Porta (Ill Gesu templom, San Pietro kupolája), Carlo Maderna
(Santa Suzaana, San Pietro hosszháza és főhomlokzata), Boromini (San Agnese templom),
Longhena. Lorenzo Bernini életútja, művei. A barokk festészete, főbb jellemzői. Caravaggio
festészete. A Caracciak (Galleria Fernese palota). A spanyol barokk: Velazquez élete és
munkássága. Jusepe Ribera művészete. A francia barokk általános jellemzői. Az itáliai és a
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francia barokk különbsége. Fő képviselője: Andre La Notre kerttervező. Kastélyépítészet:
Francoise Manzart, Levau. Juel Mansart, Suflot építészete. A francia barokk festészete: Georg
de Le Tour, Louis de Lain, Poussin, Claude Lorrain festészete. A holland festészet aranykora:
Rembrandt élete és művei. Flamand festészet: Rubens és Jan Van Eyck alkotásai (A bárány
imádása).
A rokokó művészete
 Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia. A rokokó és a vallásos művészet. A rokokó
portréművészete.
A klasszicizmus
 Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások. Új művészet az antik világ bűvöletében. A
klasszicizmus építészetének, szobrászatának, festészetének áttekintése.
A francia forradalom szerepe. Felvilágosodás filozófiájának a hatása. Az antik művészet felé
való fordulás. Vatikáni szoboranyag katalógizálása, Pompei feltárása. A klasszicizmus
általános jellemzői. A klasszicizmus építészetének főbb képviselői: Schinkel, Seflaut, Vigno.
A párizsi diadalívek, a Brandenburgi kapu. A klasszicizmus szobrászatának főbb képviselői:
Cannova, Houdon, Hogart.
A romantika
 Szubjektivitás, erős érzelmi töltés. A napóleoni birodalom. A romantika az irodalomban,
a filozófiában, a zenében. A romantika Európa országaiban.
A romantika általános jellemzői. A romantika eszmei és filozófiai háttere. A romantika
irodalma: himnuszok, költői tűnődések, lírai balladák, tragédiák, románcok. Zene: Az opera
virágkora, szimfonikus költemények, versenyművek: Liszt Ferenc, Muszorgszkij, Verdi,
Csajkovszkij. A romantika építészete: Brighton királyi nyaraló, Londoni parlament, Joseph
Paxton, Labrousse építészeti tevékenysége. A romantika festészete: Delacroix, Gericault,
Goya, Caspar David Friedich, William Turner festészete. A romantika szobrászata: Rude és
Carpo alkotótevékenysége.
A realizmus
 Valóságfeltárás, társadalomkritika. A realista portréművészet és tájképfestészet.
A realizmus általános jellemzői.
Történelmi és eszmei háttere. A realizmus általános jellemzői. A barbizoni iskola. A barbizoni
festészet, a természet tanulmányozása, panteisztikus természetszemlélet. Jean-Francois
Millet, Camille Corot, Honoré Daumier, Gustave Courbet és Eduard Manet munkássága,
festészete.
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit,
– a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait,
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban,
– az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait,
– a reneszánsztól a realizmusig terjedő korszak változásainak jellemző törvényszerűségeit,
célkitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az esztétikumhoz való viszonyát,
– a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait.
Legyen képes:
– az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
– a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére,
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– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban,
– műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból.
6. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A tanuló világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése, az ismeretek a tanuló életébe
és munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosítása.
– Az összehasonlító elemzések során a korok, korszakok kapcsolatainak, kölcsönhatásainak,
egymásra épüléseinek kiemelése.
– A modern művészet létrejöttének, fő művészi és társadalmi problémáinak,
kérdésfelvetéseinek megértetése.
Tananyag
Az impresszionizmus
 Új utak, új művészi szabadság. Szemléleti forradalom a modern festészet történetében.
Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok.
Az impresszionizmus főbb jellemzői: valőr, reflexek, lokálszínek, optikai keverés, vibráló
tónusok, szubjektív látásmód, bravúros fény-árnyék hatások, hiányzó kontúr és
vonalperspektíva. Főbb képviselői: Edgar Degas, Claude Monet, Auguste Rodin, Pierre
Auguste Renoir, Rippl-Rónai József.
Posztimpresszionizmus
Az impresszionizmus fogalma, főbb jellemzői. Képviselői: Paul Cézanne, Paul Gauguin,
Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec festészete. A pointillizmus.
 Az ösztönök felszabadítása. A belső lényeg megragadása.
A századforduló építészete és képzőművészete
 Ipari forradalom – új igények, új anyagok, új építészeti feladatok. A historizmus,
akadémizmus, eklektika. Szecesszió. Szakítás, szembefordulás az akadémizmus
világával.
A historizmus: történelmi stílusok felújítása, neobarokk formák, emlékműszobrászat.
Akadémizmus: A klasszikus művészet formajegyeinek követése, kompozíciós sajátosságok.
Az akadémizmus képviselője: Karl von Piloty, Benczúr Gyula. Az eklektika építészete:
Gustave Eiffel, Ybl Miklós, Schulek Frigyes, Steindl Imre. A szecesszió fogalma, általános
jellemzése. A szecesszió építészete: Antoni Gaudi, Victor Horta, Lechner Ödön, Kós Károly
munkái.
A XX. század első fele
A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai. Történelmi háttér. Az avantgarde
szó jelentése.
Expresszionizmus
 A primitív művészet felfedezése.
Az expresszionizmus jelentése, fő jellemzői: színek drámai kezelése, formák eltorzítása, DER
STURM, az expresszionizmus realista iránya. Képviselői: Edvard Munch, Ernst Ludwig
Kirchner, Franz Marc, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Vasziliy Kandinszkij, Emile Nolde,
Derkovits Gyula alkotásai.
A fauvizmus
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 A fauvizmus általános jellemzői: felfokozott színvilág, vad színellentétek, érzelmi
beállítottság, dinamikus szenzualizmus. Képviselői: Henri Matisse, Andre Derain,
Maurice de Vlaminck.
Kubizmus
 A látvány felbontása mértani alapformákra. Autonóm képalkotás. Újítások az
építészetben. Organikus és funkcionalista építészet.
A kubizmus általános jellemzői. Korszakai: plasztikus, analitikus, szintetikus kubizmus.
Képviselői: Pablo Picasso, Georges Braque, Andre Derain, Uitz Béla, Bortnyik Sándor
művészete.
Futurizmus
 Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus.
A futurizmus jellemzői: múlt tagadása, a modern nagyváros, a technika, a sebesség dicsőítése,
mozgás, gép. Szellemi politikai légkör: Militarizmus és a háború dicsőítése, melyet a
futuristák elvetettek. Képviselői: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Marcel Duchamp
alkotásai.
Absztrakt művészet
 Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz. Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi
és nem figurális művészet. Művészet a két világháború között.
Az absztrakció jelentése, jellemzője. A vizuális elemek önmagukban rejlő szellemi
tartalmára, lelki vonatkozásaira épít. Két nagy csoportja: geometrikus absztrakció és a lírai
absztrakció. A szuprematizmus: Kazimir Malevics munkái. A neoplaszticizmus: Piet
Mondrian alkotásai. Aktivisták: Kassák Lajos, Dénes Valéria, Nemes Lampérth József,
Bortnyik Sándor alkotásain keresztül. Lírai absztrakció, absztrakt expresszionizmus:
csurgatásos festés (Jackson Pollock), automatikus írás (Willem de Kooning), gesztusfestészet,
kalligrafikus iskola, Art Brut.
Konstruktivizmus
 Geometrikus alakzatok síkon és térben. Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta
színek.
Az orosz avantgard művészet egyik legnagyobb irányzata. A konstruktivizmus jellemző
sajátosságai: produktivizmus szemlélete, design szerepe. Konstruktivizmus megismerése
Naum Gabo, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László munkáin keresztül.
Dadaizmus
 Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen. A konceptuális
művészet előfutára.
A DADA szó, a lázadás és a tagadás jelképe. A dadaizmus általános jellemzői. Új műfajai:
ready made, kollázs, frottázs, fotómontázs, merzkép, objet trouvé. Az irányzat képviselői:
Marcel Duchamp, Max Ernst, Andre Breton.
Szürrealizmus
 A belső felszabadítása, automatizmus.
A szürrealizmus előzményei: William Blake alkotásai. A valóság új dimenzióinak előtérbe
kerülése: álom, őrület, hallucinációk, szabad képzettársítás ( Sigmund Freud).
Bauhaus
 Az építőműhely. Előkurzus – kézműves mesterség – ipari formatervezés.
Művészet 1945–től napjainkig
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– A modernség megújhodása.
Absztrakt expresszionizmus
 Felfokozott érzelmi hatások. Tasizmus, akciófestészet
Pop art
 Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika.
Hiperrealizmus
 Fényképszerű valósághűség.
Op–art, kinetikus művészet
 Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek – mozgás, fényeffektusok.
Minimal art, konceptual art
– Gondolati tartalmak feltárása
– A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű
Napjaink művészete – kortárs művészet
– Land art, body art, performance, happening, totális művészet ...
– Az építészet új útjai
– A posztmodern változatai
Vizsgamunka készítése
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit,
– a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait,
– egyes kiemelkedő műalkotások befogadás–történetét és utóéletét,
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait, ezek forradalmian megváltozó esztétikumát és
funkcionalitását a 19–20. században,
– az egyes irányzatok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait,
– a modern művészet létrejöttének főbb állomásait, motivációit, korabeli fogadtatását.
Legyen képes:
– a megismert művészettörténeti irányzatok időrendi áttekintésére, összehasonlítására,
értékelésére,
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban,
– műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, sikeresen alkalmazni az
összehasonlító műelemzés eszközét,
– érteni és értékelni a művészetkísérletező megnyilvánulásait, felbecsülni ezek jelentőségét a
későbbi korokra nézve.
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
– az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét
műalkotásokban,
– a művészettörténeti korok, korszakok, irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb
alkotóit, alkotásait.
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A tanuló legyen képes:
– műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából,
– eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában,
– az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban,
– a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére.
A művészettörténeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsga tantárgya és
időtartama:
Művészettörténet max. 45 perc
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 15 perc
A vizsga tartalma:
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a
képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása,
ismeretszerző igénye.
A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. A tanuló által
készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex műelemző,
műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. A
vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a
vizsgát szervező intézménynek.
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a
vizsga helyszínén és ideje alatt.
Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:
– művészettörténeti alapfogalmak,
– a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között,
– a képző– és iparművészet ágai, műfajai,
– a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása,
– a művészet kezdetei, az őskori művészet,
– az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete,
– Kína, Japán, India, Afrika művészete,
– a prekolumbiánus művészet,
– Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége,
– etruszk és római művészet, Bizánc művészete,
– a népvándorlás korának művészete,
– a román és a gótikus kor művészete,
– a reneszánsz művészete,
– a barokk és rokokó művészete,
– a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete,
– az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete,
– a századforduló építészete és képzőművészete,
– a 20. század első felének művészete,
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– a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet.
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető
legyen, hogy a tanuló milyen szinten:
– ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját,
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában,
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit,
– ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát,
– képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére.
A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsga értékelése
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
– analizáló és szintetizáló készség,
– összehasonlító készség,
– tervező, feladatmegoldó készség,
– műelemző készség,
– műfaj– és stílusismeret,
– műtárgyismeret,
– fogalomismeret.
A szóbeli vizsga értékelése
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
– kifejező és érvelési képesség
Továbbképző évfolyamok
7. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, formanyelvüknek és
stílusjegyeiknek vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése.
– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok
közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése.
– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával a
szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakítása.
Tananyag
Primitív művészet egykor és ma
 Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete. Észak–, Közép– és Dél–
Amerika indián kultúrái. Hitvilág, stílusok, szertartások, testfestés, tetoválás.
A törzsi népek halotti kultusza: balzsamozás, mumifikálás, alakos koporsóba helyezés, halotti
rítus. A mágikus cselekvések, ősi mágikus hagyományok. Ausztrál sziklafestmények és
sziklarajzok. Az ausztrál bennszülöttek művészetének legfőbb témája az „Álomidő” és a hozzá
kapcsolódó művészi tárgyakkal való ismerkedés. Ausztrál díszítőművészet: a vésett és festett
naturális és geometrikus-lineáris motívumok. Óceánia: Gyémántfejben végződő kerek
kőbuzogányok, pajzsok, áttetsző, dúsan díszített bárdok; fából vagy háncsból készült, élénk
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színekre festett maszkok. Maják művészete: emberalakok, előkelők és tisztségviselők életének
jeleneteinek ábrázolása, az öltözködési szokásaik. A maja falfestmények: harci jeleneteket,
csata előtti szertartások, emberáldozatok Bonampakban. Maja építészet: a maja építészet
jellegzetességei: a csipkézett párkányok, a díszített ajtófélfák, a lépcsősorok és az ún. maja
boltív. Építészeti alkotások: Feliratok Temploma, a Palota és a Naptemplom. Az inkák ősi
kultúrája, hitviláguk és művészetük.

A primitív művészet hatása a magas művészetre
 A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitív művészet. A primitív kultúrák
és napjaink művészete.
Népművészet
A népművészet fogalma, megközelítése. Hagyomány, életmód, szokások, zene, tánc, viselet,
tárgyak. A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon. Életmódváltás és népművészet. A
népművészet napjainkban. Népművészet és üzlet. Népművészet és turizmus. Népművészet és
politika. A népviselet mivolta: A régi magyar ruhaviselet. A fejrevaló. A hímzés: főbb
hímzéstípusok, vászonhímzések, táji típusok szerint: buzsáki, rábaközi, sárközi, makói, palóc
hímzés. Szövés, fonás. A tavaszi és a téli ünnepkör jeles napjai. A népmese. Az életfa
motívum jelentősége. Ünnepkörhöz kapcsolódó népi hagyományok: betlehemezés,
csuhébaba készítés, busójárás, maszkkészítés, tojásfestés-díszítés, húsvét régen és ma,
pünkösdi népszokások. Régi stílusú magyar népballadák: Kömives Kelemenné, Kádár Kata,
Gyönyörű Bán Kata stb. Új stílusú magyar népballadák: a bíró leánya, sirató ballada, a
házasuló legény stb.
A városi folklór
 Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus népművészetre. Új
életforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban. Grafittik, tetoválás. A szubkultúrák
művészete. A két világháború közötti fejlődése, a német (kisebb mértékben francia) városi
folklór-kutatás. A hajdani folklór elemek új értelemben való felhasználása. Tartalmilag a
városi folklór a városi néprajz jelenségei közé tartozik, legfőbb megnyilvánulási formái
az ünnepi szokások az ezekhez kapcsolódó viselet, hiedelmek, szövegek, társulások és
egyesületek megismerése. Városi folklór-anyag található: gazdag adattár gyűlt össze
Szeged, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kolozsvár.
A naiv művészet
 A magas művészet és a naiv művészet viszonya. Utak a népművészetből a naiv művészet
felé. A világháborúk művészete: életmód, emlékek, tárgyak. Rokon a népművészettel,
képviselői minden nép között megtalálhatók. Két fő iránya a városi, kispolgári szemléletű
francia, és a paraszti életet, a mesevilágot megjelenítő horvát, aminek fő képviselője Ivan
Generalic. A naiv művészet népi jellege. Tiszta színek alkalmazása, aránytorzítások, a
perspektíva szabad alkalmazása, részletező kedv „Tett” és „Ma” csoportjával együtt
szereplő Bohacsek Ede. A naiv művészeknek ez az első generációja a paraszti életet és
környezetet ábrázolják legjelentősebbek közülük Süli András.
A tanuló ismerje:
– a teljes művészettörténet főbb korszakait, stílusait, stílusjegyeit,
– a prehisztorikus és a nem európai kultúrák művészetének lényeges sajátosságait,
– a különböző művészeti jelenségek mögött húzódó világnézeti, társadalmi hátteret,
– a tárgy– és környezetkultúra alkotásait a különböző kultúrákban, illetve különböző társadalmi
rétegekben.
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Legyen képes:
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban,
– összefüggéseket találni a különböző korszakok és kultúrák jelenségei között,
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában,
– elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
– értelmezni a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát.
8. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok
formanyelvének és stílusjegyeinek, vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése.
– A klasszikus kultúra lényegi vonásainak megvilágítása, irodalmi, mitológiai és történeti
forrásainak megismertetése, a nyugati civilizációra gyakorolt hatásainak érzékeltetése.
– A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok
közötti közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése.
– Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával a
szűkebb környezet iránti elkötelezettség kialakítása.

Tananyag
A görög művészet gyökerei
 Előzmények – a minoszi kultúra. Hatások – a hellén kultúra kialakulásának körülményei,
okai. Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet. Hasonlóságok,
különbözőségek. Kölcsönhatások, egymásra épülés. A hellén kultúra hatásai Itáliától az
Indusig. Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok.
Etruszk művészet
 Híd a görög és a római művészet között. Görög hatások és hagyományok. A római kultúra
kezdetei. Görög hatás az etruszk építészetben: a templomok, az első műemléksírok, az
etruszk síremlékek a lakóház. Építészeti emlékei. Az etruszk szobrászat jellemzője, a
görög szobrászat hatása. Szobrászati alkotások.
Római művészet
 Görög, etruszk hatások. Görög emlékek, görög mesterek Itáliában. Másolatok, műgyűjtés.
A provinciák művészete. A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra. Róma
hatása a bizánci művészetre. Róma hatása a korai keresztény művészetre. Görög hatások
a római szobrászatban, építészetben.
A reneszánsz mint az antikvitás újjászületése
 Ásatások, tárgyi emlékek. Antik eszmények, formák és kánonok. Az antik filozófia
újjászületése. Művészet és humanizmus. A humanisták eszménye a sokoldalúan képzett,
kiművelt ember. Francesco Petrarca és Boccaccio, valamint követőinek jelentősége a
kereszténység által tilalmazott antik római és görög írók elfeledett műveivel kapcsolatban.
Legnagyobb humanista írok: Rotterdami Erasmus, Morus Tamás. Alkímia, kabala.
A klasszicizmus
 Utazások, rajzok, metszetek. Itáliai, görögországi és kis–ázsiai ásatások. Gyűjtemények,
múzeumok. Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja. Az antikvitás a magas
művészetben és a hétköznapokban (ruházat, bútorok). Görög hatások a klasszicista
építészetben, szobrászatban.
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Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre
 A klasszicizmus és a szocialista realista építészet és művészet. Az antik kultúra és a
klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére. Az antik kultúra hatása
napjainkban.
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a klasszikus antik művészettörténeti korok és az európai művészeti korszakok lényeges
sajátosságait,
– a művészettörténeti korok (korszakok) legfontosabb alkotóit és legjellemzőbb alkotásait,
– az antik mitológia, irodalom és történelem legfontosabb epizódjait, szereplőit,
– a nyugati kultúra egyes korszakainak viszonyulási módját az antik örökséghez.
Legyen képes:
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban,
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában,
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
– jellemző ikonográfiai témák felismerésére, elemzésére, változatainak értelmezésére.
9. évfolyam
Fejlesztési feladatok
– A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok
formanyelvének és stílusjegyeinek vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése.
– A különböző vallási jelenségek és a képzőművészet kapcsolatának elemzése, az általános
törvényszerűségek és sajátosságok felismertetése.
– Az ideológia alapvetően meghatározó szerepének érzékeltetése minden művészeti
jelenségben.
Tananyag
Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete
 Sokistenhit. Az élet folytatása a túlvilágon. Az Amarna–kor (Ehnaton birodalma) és
hatásai. A túlvilági hit. Az antroporfizmus: Ré a sólyomfejű isten, Ámon a kosfejű ember.
Ozirisz és Ízisz mítosza. A halottak istene: Anubisz. Ka és a Ba. Mumifikálás.
Állatkultusz.
Mezopotámia művészete
 Sumer és akkád művészet és hitvilág. Babiloni és asszír művészet és hitvilág. Az ókori
Irán művészete és hitvilága. A sumér hitvilág: Anu, Enlil, Samas, Szin, Istár, Marduk,
Tiamat jelentősége. Babilon, Perszepolisz, Lamassu, mázas tégla domborművek. Sumér
emlékek: intarziák, Uri Zászló, Hamurappi törvénykönyve, imádkozó szobrok,
pecsétlőhengerek stb. Izrael művészete: templomépítészet, zsinagógák, szobrászat,
festészet, iparművészet.
A Közép–Kelet művészete
Párthusok és Szasszanidák, valamint az Ahura–Mazda–kultusz.
Az iszlám művészete
 Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, valamint a művészet. Az iszlám
gondolatvilág – a távol–keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek összehasonlítása.
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Az iszlám kialakulása. Hittételei: hit, ima, ínségadó, böjt, zarándoklat, dzsihád. Az iszlám
alaptanításai: Allahtól származik minden, a rossz is, tilalmaik, a többnejűség korlátozása,
szunna, igma, imám. Az iszlám építészet, iparművészet.
Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete
 A buddhizmus és a művészet. A dzsainizmus, a hinduizmus és a művészet. Délkelet–
Ázsia művészete. India és a buddhizmus hatása a helyi kultúrákra.
Kína művészete
 A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre. Tibet és Kína
hiedelemvilága, kultúrája és művészete. A nagyszámú istenbe vetett hit, a gonosz
démonok, a totemizmus, mágikus gyakorlatok, talizmánok, körmenetek szerepe. A
halottak kultusza. A buddhizmus: tanai: középső út, 4 nemes igazság hirdetése, a helyes
magatartás, az erkölcsiség, az önuralom és a bölcs egyensúly elve. A négy nemes igazság.
A nyolcágú ösvény. Kína filozófiája: taoizmus, konfucianizmus, jing-jang iskola.
Japán művészete
 A sintoizmus és a művészet. A zen–buddhizmus hatása a művészetre.
Zsidó művészet
 A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet. A zsidó világszemlélet, a hellén
filozófiák és a keresztény gondolatvilág összehasonlítása.
A keresztény művészet
 A kereszténység kialakulása, elterjedése és eszmerendszere. A korai kereszténység és a
művészet. A késő római és a bizánci művészet.
A kereszténység és az állam
 A kelta kereszténység Írországban és Észak–Angliában. Kultúra, vallás és képzőművészet
a Karoling Birodalomban.
A keresztény Európa a román kor idején
 A kereszténység és a hatalom. Hódítások és keresztes hadjáratok.
A keresztény Európa a gótika idején
 Fellendülés, pénz és hatalom a városokban. A gótika virágzása és az egyház.
Pogány motívumok a keresztény világban
 A szakrális művészet és a reneszánsz. A pápai udvar hatása a művészetekre.
A reformáció hatása a művészetre
 Az új eszmék hatása az életmódra, kultúrára. Új megrendelői réteg, új igények, új
műfajok.
A katolikus egyház diadala
 A barokk művészet gyökerei. Az ellenreformáció hatása a művészetre. Új optimizmus,
pompa, fényűzés.
Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig
 Hittérítés és művészet. A gyarmatok művészete. Keresztény eszmeiség és helyi
hiedelemvilág keveredése. Kortárs keresztény művészet.
A felvilágosodás művészete
 Ráció és művészet. Ateista művészet.
Művészet az ideológiák szolgálatában
 A szocialista realizmus művészete. A Harmadik Birodalom művészete.
Ideológiák napjaink művészetében
 Szubkultúrák, csoport ideológiák. Kvázi kultuszok, rítusok. Magánmitológiák.
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Követelmény
A tanuló ismerje:
– a művészettörténeti korokat és irányzatokat, azok főbb stílusjegyeit,
– a főbb vallásokat, azok mitológiáit, rítusait, teológiáját, legfontosabb szent szövegeit,
– a kereszténység tanítását, történetét, egyházi művészetét,
– a kereszténység helyét, szerepét az európai kultúra egyes korszakaiban.
Legyen képes:
– tájékozódni a vallástörténet és a művészettörténet nagy korszakaiban,
– összefüggések megértésére a kor, a világnézet és a műalkotások kapcsolatában,
– önálló, alkotószellemű elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
– felismerni és elemezni az egyes műalkotások vallási funkcióját, világnézeti mondanivalóját
és közösségi szerepét.
10. évfolyam
Fejlesztési feladatok
 A 19–20. századi művészetről tanultak új megvilágításba helyezése, elsősorban a
művészet társadalmi funkciója, illetve a társadalmi konvencióval való konfliktusa
szempontjából. A művészeti törekvések és folyamatok létrejöttének és társadalmi
fogadtatásának megértetése. A művészet és a művész definiálásának, lehetséges
szempontjainak és problematikájának felvetése.
Tananyag
Realizmustól az impresszionizmusig
 Az uralkodó ízlés „klasszikus felfogása” és a pillanatnyi benyomásokat rögzítő új
valóságfelfogás ellentéte.
Az impresszionizmustól a fauvizmusig
 A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata. Tudományos megalapozottság –
rendszerezésre való törekvés. Egyéni stílus, expresszív motívumhasználat.
Az építészet és az ipari forradalom
 A hagyományos neo irányzatok és az új építészeti mozgalmak. Az új építészeti feladatok
kihívásai és a rájuk adott válaszok.
A szecesszió
 Nyílt szembenállás, szakítás az akadémizmus felfogásával. A szecesszió és az alkalmazott
művészetek.
Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet
 A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya.
Úttörők és epigonok
 Magányos alkotók és iskolák. Az avantgarde művészet utóélete.
Művészet és társadalom
 Művészet és politika. Direkt módon politizáló agitatív művészet. Tiltott, tűrt, támogatott
művészet. Művészet a rendszerváltás után.
Művészet és kommunikáció
 Művészet és manipuláció. Művészet és üzlet. A magas művészet és a közönség. A giccs
fogalma.
Kortárs művészet
 Klasszikus hagyományok és azok tagadása. Az akadémikus iskolázottság és az
autodidakta művész. Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet. „Profi” és „amatőr”
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művészet. Művészet és közönség, művészet és a közönség hiánya. Totális művészet,
„mindenki művész”. Művészet és élet.
Vizsgamunka készítése
– Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás
Követelmény
A tanuló ismerje:
– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb
alkotások tükrében,
– a művészet fogalmának „kitágulását” a 19–20. században,
– a művészet társadalmi, ideológiai meghatározottságát, művészet és társadalom
konfliktusainak különböző példáit,
– a művész szerepének, feladatának, magatartásformáinak okait és következményeit a
különböző korokban.
Legyen képes:
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
– ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitív és negatív
vonatkozásait, művészet és társadalom konfliktusainak lehetőségét,
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével;
más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására.
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló ismerje:
– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb
alkotások tükrében,
– tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat.
A tanuló legyen képes:
– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
– reálisan értékelni önmaga és mások munkáját, eredményeit és a sokszínűséget,
– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában,
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban,
– ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat,
– felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy– és környezetkultúra világából,
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével
más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására.
A művészettörténeti záróvizsga követelményei
A vizsga részei: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Művészettörténet max. 60 perc
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 15 perc
A vizsga tartalma
Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző,
összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok
műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása,
ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája.
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1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. A tanuló által
készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex műelemző,
műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia
a vizsgát szervező intézménynek.
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a
vizsga helyszínén és ideje alatt.
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: primitív művészet egykor és ma, városi folklór,
naiv művészet, az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, hiedelemvilág és művészet,
vallás és művészet, ideológiák és művészet, hivatalos művészet és az avantgarde, művészet és
kommunikáció, kortárs művészet.
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető
legyen, hogy a tanuló milyen szinten:
– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait,
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait,
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat,
– tud összehasonlító elemzéseket végezni,
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában,
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit,
– képes a pontos önértékelésre.
A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsga értékelése
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
– összehasonlító készség,
– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség,
– műelemző készség,
– műfaj– és stílusismeret,
– műtárgyismeret,
– fogalomismeret.
A szóbeli vizsga értékelése
– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
– kommunikációs készség.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor)
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD–k)
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.
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Célja továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása,
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 elsajátíttatása, a múlt értékeinek a mai környezet- és tárgykultúrába való
szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk,
népművészeti és iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozástudat 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 kézi és alkotó 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 módszertanára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök,
tartalmak sokrétű 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.
- 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
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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 kifejező ereje
- 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
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

159

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.
- 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
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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)
- Tárgyalkotása tanult technikák alkalmazásával
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
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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.
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
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- 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
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 újra hasznosítási lehetőségei
- A tárgyak újra hasznosítása, funkcióváltás
- Újra hasznosítási 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
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- A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések
- Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek
- Ünnepi környezet alakítása, tervezése
- 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,
- az anyagok élményszerű megtapasztalására,
- a megismert eszközök megfelelő használatára,
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- 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.
A vizsga értékelése
- környezettervező képesség,
- tárgytervező képesség,
- formaalkotó és díszítményképző készség,
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- 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
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
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- 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.)
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,
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- 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
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
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- 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
- 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
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- 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.
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
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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
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
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- 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
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
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- A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.
- A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a környezetés 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.
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
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- 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)
- 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,
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- a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és
társítási lehetőségeit,
- a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát,
- 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,
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- 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.
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,
- tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgyformálás,
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- 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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