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I. AZ INTÉZMÉNY FŐBB ADATAI 

Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Ál-

talános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 

Az intézmény rövid neve: Pécsi Református Kollégium 

 Székhelye: 7630 Pécs, Engel János József utca 15. 

 OM azonosító: 027 413 

 Intézmény-tagintézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

 Alaptevékenysége: művészeti oktatás 

 Alapfokú művészetoktatás indításának időpontja: 2019. szeptember 1. 

 Képző- és iparművészet ág tanszakai: képzőművészet 

 Táncművészeti ág tanszakai: néptánc 

 Zeneművészeti ág tanszakai: népzene, népi ének 

 Színművészet-bábművészeti ág tanszakai: színjáték és bábjáték 

 Évfolyamok száma: 12 

 Intézménybe felvehető tanulólétszám: 180 fő 

 Telephelyek száma: 2 

 Alapító és fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye 

 Az intézmény alapításának éve: 1992. 

 A tagintézmény alapításának éve: 2019. 

  

A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A közneveléssel kapcsolatos általános jogszabályok: 

 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről  

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  

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

velési intézmények névhasználatáról.  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

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

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő vég-

rehajtásáról  

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladatrendszerével, tartalmi szabá-

lyozásával kapcsolatos jogszabály: 

 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi prog-

ramjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet módosítá-

sáról. 
 

Az intézmény tanszakainak elnevezése a 2011/2012-es tanévben bevezetettkerettanterv alapján: 

Képzőművészeti tanszak, néptánc tanszak, népzene tanszak, színjáték tanszak, bábjáték tan-

szak. 
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II. NEVELÉSI PROGRAM 

BEVEZETŐ 

„Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton!  

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan!  

Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!  

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával!  

Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral!  

Minden lélek dicsérje az URat! Dicsérjétek az URat!”  

(Zsoltárok könyve, 150) 

1.1. INTÉZMÉNYÜNK NEVÉBŐL ADÓDÓ ELKÖTELEZETTSÉGÜNK 

A Pécsi Református Kollégium a kétezeréves keresztyén nevelés, az ezeréves magyar iskoláztatás és a 

félezeréves protestáns iskolai (kollégiumi) hagyományok talaján vállalja az alapfokú művészeti nevelés-

művészetoktatás küldetését. Az egyházi nevelésben hagyományosan kulcsszerep jutott a művészeti ne-

velésnek, amely első sorban a musica sacra művelésében, a kollégiumi kóruséneklés kultúrájának magas 

szintű kialakításában öltött alakot. A diákkarok tanítása, szerepeltetése, vidékjárása első renden liturgi-

kus célokat szolgált – amint erre fenti mottónk is utal –, emellett erőteljes eszközévé vált a közösségfor-

málásnak és az iskolai hagyományok ápolásának. 

A művészeti nevelés hatékony, komplex fejlesztési eszköztárat mozgósít, amely a köznevelési feladatok 

ellátását segítheti. Erőteljes támaszt nyújt a képességekben és társadalmi esélyekben megmutatkozó hát-

rányok leküzdéséhez. Az érzelmi intelligencia és az affektív képességek megerősítésével hatékonyan 

támogatja az értelmi fejlesztést. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola megindításával a Kollégium első helyen Nagyharsányban vállalkozik 

arra, hogy művészetpedagógiai elkötelezettségét – a művészeti ágak és tanszakok széles skáláján mo-

zogva –a tanórán kívüli, egyéb foglalkozások szintjéről magasabb szintre emelve formalizálja. 

Ez a kezdeményezés fontos előzményekre néz vissza: az egykori önkormányzati iskolai időszakra, 

amelyben Nagyharsányban a kerámiakészítés terén már folyt művészetoktatás. (Ennek fő eszköze, az 

égetőkemence a mai napig használatra alkalmas állapotban van.)   

A drámapedagógiai foglalkozások pedig a mentálhigiénés segítségnyújtás módszertani eszközeként 

mára beleépültek az iskola inkluzív, befogadó kultúrájába. 

A művészeti ágak társításában karakteres értékválasztás jut kifejezésre a népi kultúra, a kelet-ormánsági 

kultúrtáj hagyományőrzése iránti elkötelezettség formájában.  

A nemzeti kulturális és keresztyén, lelki műveltség társítása együttesen olyan hozzáadottérték, amely az 

induló Alapfokú Művészeti Iskola és a tizedik éve egyházi fenntartásban működő Általános Iskola szo-

ros szimbiózisát feltételezi. Ez az AMI számára a szellemi, erkölcsi, személyi és tárgyi feltételrendszer 

garanciája is egyben. 

Az AMI indulásához megszólított és megnyert, a művészeti nevelésnek elkötelezett szakembergárda és 

a gyermekekben rejlő érdeklődés, készségek és képességek, valamint a családok és az iskola támogató 

hátterének biztosítása optimális teret nyit a mindennapi értékközvetítő, értékteremtő, komplex módon 

fejlesztő művészetpedagógiai munka előtt. 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA JÖVŐKÉPE 

A Művészeti Iskolában nem csak a jövő művészeit neveljük, hanem segítjük gyermekeinket, hogy a kor 

változó szituációira érzékenyen reagálni tudó, zeneileg, vizuálisan és a néptáncművészet terén művelt, 

kreatív felnőttekké válhassanak. Hozzájárulunk, hogy kulturális múltunk ismeretanyagára építve képe-

sek legyenek saját környezetüket és jövőjüket tudatosan, megfelelő minőségben formálni. 

Kialakítottuk egyéni arculatunkat, mely a magyar népi hagyományok ápolásával, megőrzésével hozzá-

járul nemzeti identitásunk megőrzéséhez, a hagyománytisztelet megteremtéséhez. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

5 
 

A gyermekközpontúság, a helyi igényekhez való nagymérvű alkalmazkodás miatt a gyerekek és szülők 

szívesen választják képzéseinket. A helyben történő oktatás a művészeti nevelést teszi hozzáférhetővé 

több vidéki településen. 

Demokratikus vezetési elveken alapuló irányítás, baráti légkör jellemzi intézményünket, melyben fiata-

los, aktív, egymás munkája és a szakterület korszerű módszerei iránt érdeklődő, felkészült, magát folya-

matosan továbbképző tanári kar a biztosítéka eredményes tevékenységünknek. 

Nyitottak és naprakészek vagyunk a művészeti élet aktuális programjai, kérdései iránt. A bizonyítvá-

nyon túl orientációt biztosítunk a szakirányú középiskola, felsőoktatás, és a felnőtt művészeti együttesek 

irányába. Gyermekeink szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére nyújtunk mintákat táborok, is-

kolán kívüli alkalmak szervezésével. 

Iskolánk szerteágazó kapcsolatkörrel rendelkezik, nyitott a városi és helyi önkormányzatok, kulturális 

intézmények, galériák felé. Bekapcsolódik az országos, regionális, megyei, helyi és iskolai rendezvé-

nyekbe. Növendékeink, csoportjaink rendszeresen szerepelnek fesztiválokon, kiállításokon, rajzpályá-

zatokon. 

 

 Az iskola szerepe a település életében 

 

Nagyharsány község egyetlen alapfokú köznevelési intézményeként az Általános Iskola fogadóképes és 

elkötelezett a helyben és a térségben élő családok gyermekeinek oktatására-nevelésére. Ezt az elkötele-

zettségét az egyházi iskola már egy évtizede hitelesen bizonyította a település közösségének, amelyet 

több tény is visszajelez. 

Az egyik ilyen tény a településen élő gyermekek százszázalékos általános iskolai részvétele az intéz-

ményben. 

A másik a település vezetésére is jellemző együttműködés a közösségi élet formálásában, a közös ünnepi 

események (nemzeti ünnepeink, karácsonyi ünnepség) megszervezésében. 

A harmadik ilyen tény a települési vezetés hozzájárulása az iskola felújítási, karbantartási terheihez, 

amely meggyőző kifejezése annak, hogy az intézmény a helyi közösség bizalmát élvezve kielégíti a 

társadalmi környezet igényeit. 

Elmondhatjuk, hogy az AMI bázisát jelentő Általános Iskola a település egyik meghatározó intézménye, 

amely az induló művészeti nevelés számára is kedvező társadalmi környezetet kínál. 

 

A MŰVÉSZETI NEVELÉS – OKTATÁS ALAPELVEI 

Nevelő-oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely a keresztényvi-

lágnézet és emberi magatartás alapvető értékein alapul. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpe-

dagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények teljesítésével történő képesség–és személyi-

ségfejlesztésen van. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség-ígéretek individuális fejlesztésére, a tanulók 

művészei kifejező képességeinek kibontakoztatására. 

A speciális népi kultúra elsajátítása lehetővé teszi a helyi közösségi csoportok hagyományainak tudatos 

őrzését, ápolását, a közösségi tudat fejlődését, értékeik megőrzését több generáción keresztül. 

Iskolánk kiegészítő feladatot lát el. Alapvető pedagógiai sajátosságunk a népi kultúra megismertetése, 

elmélyítése, olyan ismeretek megszerzése, amelyre máshol nem nyílik lehetősége a gyermekeknek. 

Fontos számunkra az általános népi műveltség megszerzése, hagyományainkban gyökerező kultúra 

megszerettetése és ezáltal színház-, hangverseny- és kiállítás látogató, néptánc bemutatókon résztvevő 

közönség nevelése. 

Növendékeink népi hangszereken, együttesben muzsikáló, népdalkörben éneklő, felnőtt tánccsoportban 

táncoló, önálló kézműves munkára kész fiatalokká, felnőttekké fejlődhetnek. Az együtt alkotás, a közös 

zenei és mozgásélmény örömében rejlő lehetőségek a közösségfejlesztés alapvető pillérei. 

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes 

alkotások iránti igényét. 

A rendszeres pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, 

melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. 

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése útján járul hozzá az akarati, az 

alkotó- alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 
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Személyiség központúak vagyunk, mert kiemelt feladatunknak tekintjük a tanórákon közvetített tan-

anyag mellett a fiatalok személyiségének alakítását, erkölcsi tartásának megerősítését, jellemének for-

málását. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink a népi kultúrában találják meg gyökereiket, érzelmi fo-

gódzójukat, mely aztán segíti őket nemzeti identitásuk kialakításában. 

 

AZ ISKOLA CÉLKITŰZÉSE 

Célunk az általános és középiskolás, valamint felnőtt korú tanulók néptánc, népzenei és kézműves is-

mereteinek megalapozása, felkészítése e tevékenységek művelésére. 

 

Az intézmény célul tűzi ki továbbá: 

 a hagyományőrzést, a nemzeti kultúra közvetítését, a növendékek magyarságtudatának erősíté-

sét, a magyar néptánc, tárgyi alkotóművészet, valamint a magyar népzene értékeinek tovább-

adását az ifjú nemzedék részére, mely így részévé válhat általános műveltségének és gazdagít-

hatja azt.  

 az alapfokú művészetoktatás alkalmat adjon az érdeklődő és fogékony növendékek képessége-

inek fejlesztésére, a tehetséggondozásra, biztosítsa különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását 

 elősegítse a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a zeneművészet, tánc-, képző és iparmű-

vészet és a színművészet iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket. 

 a növendékeink olyan bizonyítványt vegyenek kézbe, mely mögött magas szintű tudás van. Az 

itt elsajátított tananyagon keresztül ismerjék meg a népi kultúrát, annak jellegzetességeit.  

 Ismerjék meg emellett az egyetemes és nemzeti kultúra alapműveit, szokjanak kellő munkafe-

gyelemhez, fejlesszék esztétikai érzéküket. 

 Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi kapcsolatteremtésben együttműködésben és kom-

munikációban a toleráns magatartásra. 

 Törekvésünk az, hogy mindezen ismeretek fejlesszék a diákok személyiségét, ízlését, fogékony-

ságát általában a művészetek, különösen az előadó- és alkotóművészetek iránt, valamint kap-

csolódjanak be az amatőr együttesekbe. 

AZ ISKOLA FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 

Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy feltárja a művészet megörökítő, és átörökítő szerepét 

megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A művészeti intézmény feladatát oly módon teljesíti, hogy minden diákot megismertet a tanszakok kö-

vetelményeivel. Az ismeretek megszerzése és a készségeik fejlesztése után készek legyenek tudásukat 

más országokban bemutatni, képviselni, úgy gyakorlati, mint elméleti szinten.  

A tehetséges tanulók pályára irányítása és felkészítése: 

- gyermek és ifjúsági szóló táncversenyekre való felkészítés, 

- előadói feladatok ellátására, színészi és táncos szerepek színvonalas megformálására, 

- élményvilága vizuális megjelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészetek különböző te-

rületein 

- a Keszthelyen megrendezett Helikon középiskolai versenyre való felkészítés. 

Feladataink tanszakainkon: 

- népi kultúra iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás 

elfogadtatása, 

- élményszerű megismerésre törekvés, 

- a gyermekek tudásának elmélyítése, új ismeretek átadása, a következő tanév tananyagának elő-

készítése koncentráltan és intenzíven a nyári táborokban (Sikonda, Erdély). 

Feladataink közé tartozik a városi, megyei országos és nemzetközi találkozókon, szakmai programokon 

való részvétel, hangversenyek, kiállítások, bemutatók megszervezése. 

- Művészeti Iskolák Országos Szakmai Versenye 
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- Néptáncantológia 

- Táncháztalálkozó 

- Kecskeméti Országos Néptáncfesztivál 

- Országos Gyermek- és Ifjúsági Szólótáncverseny 

- Képzőművészeti pályázatok 

- Népzenei bemutatók, versenyek. 

- Színjátszó bemutatók, versenyek 

A TANSZAKOK CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 

KÉPSZŐMŰVÉSZETI TANSZAK CÉLJA 

A képzőművészeti tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e területének átörö-

kítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A természetes 

anyagok felhasználásával a természet közeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezetharmo-

nikus életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és – megőrzés igény-

ének létrehozása. 

A képzőművészeti műhelymunka feladatai: 

- a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése, 

- a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, 

- a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása, 

- a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a 

hovatartozás- tudat mélyítése, 

- a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a 

mindennapi életben és a modern viszonyok között, 

- a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának felfedeztetése 

tárgyelemzéseken és a tárgyaló tevékenységeken keresztül, 

- a természethez, a környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és tapasztalatszerzés 

által, 

- azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek nyújtása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biz-

tosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését, 

- az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységeken ke-

resztül, 

- a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök megisme-

rése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban, 

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

- az értékteremtésen és megőrzésen keresztül a munkára nevelés. 

Népi mesterségek oktatása 

- fonás-szövés 

- fazekasság 

- szálas anyagok: szalma, vessző, csuhé, gyékény, rafia 

- fafaragás 

- bőrmunkák 

- nemez 

- varrás-hímzés 

- gyöngymunkák 

- ünnepségekhez kapcsolódó kézművességek: tojásfestés, mézeskalács, gyertyaöntés, mártás, 

- a természet kincsei: levelek, ágak, kő, magok-termések és azok feldolgozása 

Elméleti oktatás 

- anyagismeret 

- szín, színelmélet 
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- tervezés 

- néprajz 

A NÉPTÁNC TANSZAK CÉLJA 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulók-

ban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, 

jellegzetességeit, stílusát. 

A tanszak feladatai: 

Ismertesse meg a tanulóval: 

- a hagyományos népi játékokat, különös tekintettel a baranyai anyagra, 

- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

- a néptánctudomány sajátos megközelítési módját, 

- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos helyét 

az egyetemes emberi kultúrában 

- a táncművészeti és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapműveletét, s ezek elemzésén keresztül a tánci-

rodalom különböző stílusait, 

-  Baranya magyar néprajzi csoportjainak tánckultúráját, 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a rendszeres munka iránti természetes igényt, 

- a megfelelő munkafegyelmet, 

- munkájuk tudatos kontrollálásának képességét, 

- a művészi előadásmód kivitelezésének képességét, 

- azt az általános szemléletmódot, mely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

- az esztétikai érzéket, 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

- a fogékonyságot a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a tanuló 

- mozgáskultúráját, 

- fizikai álló képességét, 

- ritmusérzékét, 

- hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér-, forma-, és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizáció készségét, 

- ízlését, kritikai érzékét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a művészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenysé-

gét, 

- vizuális memóriáját, 

- képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót 

- néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 
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- rendszeres múzeumlátogatásra, 

- rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

- az iskolán kívüli alkalmakon való aktív részvételre (kézműves foglalkozások, játszóházak, tánc-

házak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

- a környezetében adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok össze-

írása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

Tudatosítsa a tanulókban 

- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését, és a fogékonyságát általában a mű-

vészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

- a korévfolyamoknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

- a tanuló személyiségét a folklór iránt, 

- közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt. 

Irányítsa a tanulót 

- a szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

A néptánc oktatása 

- népi énekes táncos gyermekjátékok 

- népi sportjátékok 

- egyes néprajzi tájegységekhez kapcsolódó táncok 

Elméleti oktatás 

- folklórismeret 

- tánctörténet 

A NÉPZENEI TANSZAK CÉLJA 

A népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüg-

géseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő 

hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalma-

zása. 

A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és tehetség-

gondozás. 

A korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével a növendék megismertetése a különböző 

népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy 

előadó-egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra érté-

keinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása 

Az általános és zenei képességek fejlesztése. 

Rendezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok 

szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény kialakítása a társas 

muzsikálásra. 
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Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint 

gyűjtő utakon való részvételre ösztönzés. 

Az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

A növendékek hazai és – a lehetőségnek megfelelően - nemzetközi programokban való részvételének, 

cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránta zenei értékek élményt 

adó felismertetése és befogadására nevelés 

A tanszakok feladatai: 

Népi hegedű 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene hang-

szeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni hangszerü-

kön. 

A program ismertesse meg a növendékekkel 

- a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

- a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és 

hangszeres zenét, 

- hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

- a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

- azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar népzene sajátos elő-

adásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek ál-

talános és különleges formái) szólaltatható meg, 

- a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módszereket, 

- a prímás szerep feladatait, 

- a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

- a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek hang-

zását. 

A képzés alapozza meg és fejlessze a növendék 

- formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a di-

namika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét. 

Népi brácsa 

A tanuló ismerje meg 

- hangszere hangolását, felépítését, részeit, 

- a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját, 

- a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének jellegze-

tességeit, 

- a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

- a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin (funkciós 

rend, harmóniák, szekvenciák stb.), 

- hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a jelentősebb 

zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 

- rögtönzési készséget. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
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- a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 

- a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejlesztésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Népi bőgő, cselló, ütőgardon, dob 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a magyar népzene főbb dialektusait és azok formakultúráját, a magyar népzene főbb műfajait, a 

tánctípusokat, 

- a magyar népzene improvizatív, az előadásmód hagyományaira épülő gondolkodásmódját, a nép-

zenét, mint zenei anyanyelvet, 

- a hangszerkezeléshez, zenei kifejezéshez vezető mozgásformákat, tudatosítsa e mozgásformák és 

a zenei elképzelés összefüggő egységét, 

- a hangszer hangolását, felépítését, részeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást. 

Alakítson ki 

- könnyed vonóvezetést, helyes test-, hangszer- és kéztartást, 

- differenciált hangindítást és lezárást, 

- a kezek összehangolt mozgásán alapuló játéktechnikát, 

- képességet dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és táncciklusok kialakítására, valamint 

önálló lényegfelismerő képességet, előadókészséget, 

- pontos tempótartást hosszabb ideig tartó játék esetében is. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 

- a basszusfunkciók megértésére, felismerésére és alkalmazására, 

- hallás utáni dallamtanulásra és segédeszköz (kotta, emlékeztető) nélküli muzsikálásra, 

- az aszimmetrikus ritmizálás megtanulására. 

Népi furulya 

Ismertesse meg a növendékkel 

- a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 

- a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel összefüggő 

énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tartalmi ele-

meivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 

- a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

Fejlessze 

- a tanuló hallását, 

- a nyelvvel is összefüggő ritmus - és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, rögtönző-

készségét, zenei emlékezetét, 

- képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

- önálló lényegfelismerő képességét, 

- a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

- test-, hangszer- és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

 

Népi duda 
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A kontrasípos magyar duda bolhalyukas és bolhalyuk nélküli altípusai játékmódjainak megtanítása egy-

idejűleg a népi furulya játékának megismertetésével. 

A dudát fenntartó népzenei dialektusok, zenei formakultúrájának, dallamkincsének, zenei gondolkodás-

módjának megtanítása, díszítésmódjainak, a dudán, illetve furulyán játszott énekes, illetve táncdallama-

inak és tánctípusainak részletes megismertetése. 

A magyar nyelvterület többi - a dudát már nem használó - dialektusának áttekintő ismerete, különös 

figyelemmel a népi furulyára és hangszeres tánczenére. 

A duda magyar és európai történeti múltjának, előadói hagyományának, más népek kultúrájában elfog-

lalt szerepének ismertetése. 

Fejlessze 

- a tanuló hallását, a nyelvvel is összefüggő ritmus- és hangsúlyérzékét, stílusérzékét, rögtönző 

készségét, motivikus zenei gondolkodását, formaérzékét, zenei emlékezetét, 

- képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

- a táncossal és énekessel való zenei kommunikációra, önálló lényegfelismerésre. 

Alakítson ki 

- könnyed hangszerkezelést, megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, helyes test-, kéz- és 

hangszertartást, 

- egyenletes erősségű játékot, pontos tempótartást. 

A növendék ismerje meg 

- hangszere felépítését, részeit, hangolását, karbantartását, 

- a hangszerjáték általános és speciális jellegzetességeit (pontos intonálás, variálás, díszítés, aprá-

ják, a bolhaluk használata, rikkantás, kontrajáték stb.). 

Népi ének 

Ismertesse meg a növendékeket 

- az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és 

technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és megszerzett tudásuk-

nak megfelelően tudatosan vállalják a megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, átmen-

tését, 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, ugyanakkor 

autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 

- a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

- az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

- a növendékek zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

- az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

- a népdalok memorizálási képességét, 

- az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma-, dallam- és tempóérzéket, 

- a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

- a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

A népzene oktatása 

- Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya, duda, citera 

- Vokális tanszak: népi ének. 

Elméleti oktatás 

- szolfézs, 

- népzenei ismeretek 

- néprajz 
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- zeneelmélet 

- zenetörténet-zeneirodalom 

- improvizáció. 

SZÍN- ÉS BÁBJÁTÉK TANSZAK CÉLJA 

BÁBJÁTÉK TANSZAK CÉLJA 

Készítse fel a tanulókat: 

- Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása 

- Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása 

- Főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése 

- A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése 

- A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása 

- A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, alkalmazása 

- A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, alkalmazási 

lehetőségeik megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése 

- A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása 

- A bábszínház működési struktúrájának megismerése 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel 

- A partnerekkel való alkotó együttműködés 

- A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció 

- A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása 

- Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése 

- Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása 

- Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása, 

megvalósítása (tanári segítséggel) 

- Tanári/rendezői instrukciók fogadása 

- Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása 

- Különféle szerepek megformálása 

- Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése 

Fejlessze a tanulók: 

- Személyes kompetenciák 

- Kézügyesség 

- Önállóság 

- Döntésképesség 

- Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

- Mozgáskoordináció 

- Fejlődőképesség, önfejlesztés 

- Társas kompetenciák 

- Kapcsolatteremtő készség 

- Kezdeményezőkészség 

- Empatikus készség 

- Tolerancia 

- Kommunikációs rugalmasság 

- Adekvát metakommunikáció 

- Konfliktusmegoldó készség  

- Módszerkompetenciák 

- Gyakorlatias feladatértelmezés 

- Kreativitás, ötletgazdagság 

- Problémamegoldás 
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- Figyelem összpontosítás 

- Helyzetfelismerés 

- Kritikus gondolkodás 

Biztosítson lehetőséget: 

- Új ötletek, megoldások kipróbálása 

- Minél több élő, illetve felvett bábszínházi előadás megtekintésére, a látottak elemző megbeszé-

lésére 

- Bábtársulatok munkájába való betekintésre 

- Csoportos bábszínházi alkotó tevékenységben való részvételre 

- Többféle műfaj, bábszínházi stílus megismerésére 

- Nyilvános bemutatók tartására 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK CÉLJAI 

Készítse fel a tanulókat: 

- Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására 

- Különböző színészi technikák tudatos alkalmazására 

- Színházi improvizációra 

- Karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 

- Egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra 

- Különféle szerepek megformálására 

- A rendezői instrukciók mentén végzett munkára 

- Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során 

- Színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- A színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket 

- A drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 

- A legfontosabb történeti és kortárs színházi stílusokat 

- A színházi műfajokat 

- A szöveg- és előadás elemzés szempontjait 

- A színészi játék alapvető iskoláit 

- A színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 

- A színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét 

- Napjaink színházi struktúráját. 

Fejlessze a tanulók: 

- Érzelemkifejező eszköztárát 

- Mozgásos karakteralkotó technikáit 

- Jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit 

- Szerep-repertoárját, ezen keresztül ön- és társismeretét 

- Improvizációs képességét 

- Szöveg- és előadás elemzési képességét 

- Társművészetekhez tartozó (zenei, táncos) kifejező eszközeit 

Biztosítson lehetőséget: 

- Minél több élő, illetve felvett színházi előadás megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére 

- Színtársulatok munkájába való betekintésre 

- Csoportos színházi alkotó tevékenységben való részvételre 

- Többféle műfaj, színházi stílus színészi megtapasztalására 

- Nyilvános bemutatók tartására 
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Ösztönözze a tanulókat: 

- Elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára 

- Elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére 

- A látott, vagy részvételükkel zajló előadások véleményezésére 

- Szabadidejükben minél több színházi előadás megtekintésére 

- A színházi/drámai szakirodalom, szaksajtó tanulmányozására. 

 

 

AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ - OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ELJÁRÁ-

SAI, ESZKÖZEI 

 

A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában 

alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket. Szorgalmazzuk az új pedagógiai módszerek alkalmazását, 

pl. 

 

Differenciált oktatás 

A differenciált fejlesztés, amely egyrészt egyéni munkára épít, másrészt homogén csoportokban végzett 

tevékenységre. A differenciált fejlesztés nemcsak a tehetségesebb diákok hatékony előrehaladásához 

szükséges, de minden tanuló optimális fejlődésének feltétele. 

 

A differenciálás az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan szervezeti stratégia kere-

sését, alkalmazását jelenti, amely szem előtt tartja az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. 

Minden tanuló másfajta személyiség, másképpen képes az ismeretek feldolgozására, más-és más a mű-

veleti képességek színvonala, eltérőek a tanulásra való készenlét sajátosságai, a tanuláshoz való viszony, 

másak az önálló munkavégzés feltételei a tanulóban és szűkebb környezetében, különböző fejlettségű a 

tanulók együttműködési készsége, eltérő társas helyzetek jellemzik a gyermekeket. 

Speciális munkaformák 

- nyitott feladatok  

- különböző munkatempóra épülő feladatok  

- képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok  

- az alapokról indulás  

- egyéni feladatok  

- kooperatív tanulás  

- differenciált motiváció  

- differenciált értékelés  

Projektmódszer 

A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a 

tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az 

összefüggések feltárása útján. 

 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, amelynek középpontjában egy gyakorlati jellegű 

probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex módon dolgoz-

nak fel. Az egyéni és a csoportos munka egyaránt jellemzi. A munkafolyamat eredménye a produktum. 

A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és közös tevékenységére épít. Fő jellegzetessége a 

szabadság és önállóság. Kilép a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből, valamint az 

iskolai környezetből. Az ismeretszerzés alkotó módon történik, az ismereteket a tanulók szerzik meg. 

A projektmódszert alkalmazzák a pedagógusaink a tanítási órán belül. A módszer alkalmazásáról a szak-

tanár dönt. 
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Amennyiben pályázati keret, vagy fenntartói támogatásrendelkezésünkre áll tanszaki projektek, vagy 

összművészeti projektek megvalósítására is sor kerülhet. Mindezek a projektek jelentős mértékben nö-

velik az iskola imázsát, szakmaiságát, sikerességét, és jelentős mértékben alakítják, formálják az iskola 

arculatát. Ezért törekszünk arra, hogy sor kerüljön iskolai szintű projektek megvalósítására is. 

A projektoktatás metodikai lépései: 

Tervezés, témaválasztás 

- az adott probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése  

- további konkrét problémák, részcélok megfogalmazása  

- egyéni vagy önkéntes, vagy szakértői alapon a csoportok kialakítása  

- választás a megfogalmazott problémákról  

- tanári együttműködés  

 

Kivitelezés: 

- a feladat megszervezése, az adatgyűjtés színhelyeinek és adatközlőinek kiválasztása  

- aktív kivitelezés: együttműködés, a szükséges eszközök, munkatechnikák, közösségi, kommuni-

kációs és tevékenységi formák kialakítása,  

- tantárgyi ismeretek integrációja  

- önálló kutatás  

- differenciált segítségadás  

Felülvizsgálat: 

- a produktum bemutatása a csoportok előtt  

- értékelés  

- a szükséges javítások elvégzése  

 

A projekt közzététele: 

- az eredmények, a produktum nyilvánosság elé tárása  

- belső értékelés: ön-, társ- és pedagógusértékelése  

- külső értékelés: szakértői értékelés  

 

A projektmódszer előnyei: 

- a tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak,  

- saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős,  

- fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismertszerzési képessége-

ket, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a tervezést, az 

alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását,  

- az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja,  

- saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma megoldásában,  

- konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt,  

- lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására,  

- örömteli és stressz mentes együttműködést biztosít,  

- előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését,  

- megvalósul az egymástól tanulás elve.  

Kooperatív tanulás 

A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos tevékenységén alapszik. Szerepet játszik a tanulók 

intellektuális képességeinek, valamint a szociális- és együttműködési képességeinek kialakulásában és 

fejlődésében. A konstruktív tanulási elméletre épül, vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, ha-

nem alkotó módon történik. A kooperáció nem azt jelenti, hogy a tanulók csoportokba rendeződnek, és 

a saját feladatukkal foglalkoznak. A hangsúly a közös munkán, az együttműködésen van. A szociális 

készségek területén képzetlen tanulók nem tudnak közösen együttműködni. Meg kell nekik tanítani azo-

kat a technikákat, melyek az együttműködéshez szükségesek. A csoportok általában heterogének. A 
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gyengébben teljesítő tanulók esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva tanul-

hatnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok 

megtanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elő-

segíti a szocializációt. 

Kooperatív munkaforma alkalmazásáról a pedagógus dönt. Mindegyik tanszakon alkalmazható mód-

szer. 

Drámapedagógia 

A drámapedagógia módszereit nem csak a színjáték tanszakon, hanem a tánc– és a képzőművészeti 

területen is alkalmazzuk. A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek 

során az egyén ismeretei, készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban 

végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. (Palásthy) 

 

Interdiszciplináris jellegű, minthogy benne több tudomány és művészet hatása talált egymásra. Ennek 

megfelelően a drámapedagógia gyökerei a színművészetben, pedagógiában és pszichológiában egyaránt 

fellelhetőek. Belső továbbképzési rendszerünknek és a pedagógusok továbbképzéseken való részvéte-

lének köszönhetően a drámapedagógia módszereit alkalmazzák a képzőművészeti ágon és a táncművé-

szeti ágon tanító pedagógusok is. Alkalmazzák a tehetségműhely foglalkozásokon, táborok alkalmával. 

 

A drámapedagógia területei: 

- drámajáték  

- gyakorlat  

- improvizáció  

- színjáték, bábjáték  

Improvizáció 

Mindegyik művészeti ágon alkalmazott módszer a rögtönzés. Elősegíti a hasznos tudás kialakítását. A 

nevelő- oktató tevékenység során alkalmazzuk a szabad, a félig kötött és a kötött improvizáció módsze-

reit. 

Múzeumpedagógia 

Olyan iskolán kívüli nevelési-oktatási forma, amely az adott művészeti ághoz kapcsolódóan segíti a 

felfedezés élményét, az önálló ismeretszerzés lehetőségét biztosítja. A pedagógusok által alkalmanként, 

megfelelő anyagi támogatás esetén választható forma, amelyet a pedagógus szakmai tervei alapján va-

lósulnak meg. 

Nevelési eszközök  

- bemutatás,  

- minta,  

- példa,  

- motiváció,  

- szemléltetés,  

- értelmezés, összehasonlítás,  

- elemzés,  

- összefüggések,  

- következtetések,  

- reflexió  

- reflektív szemlélet kialakítása  

- jutalmazás.  

 

Az általános pedagógiai eszközökön túl a pedagógus egyéb személyes megoldásokat is alkalmazhat. A 

tanári szabadság biztosítja az eszközök és módszerek szabad alkalmazását a meghatározott célok elérése 

érdekében. 
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Oktatási eszközök biztosítása: 

Kézműves tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak a meglévő évfo-

lyamokon a meghatározott tananyag elsajátításához szükséges eszközök, a tanév végi kiállításhoz szük-

séges eszközök, a versenyeken való részvételhez szükséges anyagok és eszközök 

 

Színjáték- és bábjáték tanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak az ok-

tatási eszközök, az előadásokhoz szükséges jelmezek és díszletek. 

 

Néptánctanszakon: minden tanuló számára biztosított a szaktanterem, biztosítottak az oktatási eszközök, 

az előadásokhoz szükséges fellépő ruhák és viseletek. 

Szolgáltatások biztosítása: 

Iskolánk minden tanulója részt vesz az iskolai bemutatókon és kiállításokon. Minden tanuló a teljesít-

ményéről bizonyítványt kap. 

 

Az iskola rendezvényein a részvétel minden tanuló számára biztosított. A tanítási órák időkerete a tör-

vényi előírásoknak megfelelő. 

Versenyek 

Minden tehetséges tanuló részt vehet a tehetséggondozó programban, képviselheti iskolánkat a helyi, 

megyei, regionális és országos szakmai versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon. 

Továbbtanulás 

A művészeti ágnak megfelelően az igényeknek megfelelően segítjük tanulóink továbbtanulását. 

 

 

Az egyes tantárgyak cél-és feladatrendszerét, az eszközöket és eljárásokat az alapfokú művészet-

oktatás helyi tanterve tartalmazza. 

 
 

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata az érzelmi és értelmi kompetencia, a szociális érzé-

kenység, a közösségi kompetencia, a szakmai kompetencia fejlesztése, az egészséges és kulturált élet-

módra nevelés, összességében a pozitív egyéni értékrend kialakítása. 

A személyiségfejlesztésre serkentően hat a személyes motiváció (pl.: szuverenitás, önbecsülés, önbiza-

lom…). 

A rajz, a művészeti értékek létrehozása az önkifejezés egyik formája. A lélek öngyógyító folyamatait 

indítja be. A foglalkozások alatt a művészeti tevékenységben való elmélyülés, a környező világ jelensé-

geinek analizálása, szintetizálása, így ennek sajátos egyéni megjelenítése segít önmagunk megtalálásá-

ban, a világban való eligazodásban, hatással van más tanulási folyamatok fejlődésére is. Az alkotásban 

való sorozatos sikerek megélése magabiztos, döntőképes, érzékeny személyiséggé fejleszt. 

A tánc és a zene, mint a művészeti tevékenység más kifejezési formái szintén öngyógyítók, személyi-

ségfejlesztők. A belső lelki folyamatok kivetítése a mozgásra, zenére, a táncban rejlő mozdulatok, a 

zene ereje visszahat a lelki életre erősítve, fejlesztve a személyiséget. 

A személyiségfejlesztésre vonatkozó feladatainkat az általunk meghatározott pedagógiai alapelvekből 

és célokból bontjuk le. 

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken keresztül hat 

az értelemre, az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attitűdök megszerzését, rögzí-

tését az alkotómunka folyamata által biztosítja. 
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KÖZÖSSÉG FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE - A MÁSIK PEDAGÓGIAI ALAPFEL-

ADAT 

A közösségfejlesztés szintén igen szerteágazó terület. Magában foglalja a csoportlétre, szervezeti, tár-

sadalmi létre való együttműködési, kötődési, közösségi képességeket, az érdekérvényesítő képességet, 

a vezetési, versengési képességeket is. 

A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. Az iskolai oktató-nevelő munka tehát nemcsak az 

egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magában, hanem a közösséghez való 

viszonyának fejlesztését, a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, a motivációs bázis újabb és újabb 

közösségi élménnyel történő állandósítását is. 

Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ága eleve közösségi tevékenység, emellett a képző- és ipar-

művészeti, valamint a zeneművészeti ág és a színjáték és bábjáték tanszak is a közös alkotó munkára 

épít. 

A képző és iparművészeti foglalkozásokon a csoportmunkák során, közös kiállítás- és galéria látogatá-

sokon, tanulmányi kirándulásokon, a tánc, a drámás és zenei közös próbák és fellépések során a közös-

ségi hovatartozás megélése, a csoportszellem fokozatosan fejlődik. 

A tanulók a képzés során elsajátítják a közösségi élethez szükséges együttműködési (egymásrautaltság, 

mások elfogadása, kapcsolatteremtési képesség, szereptől függő alá-fölé rendelési viszony, egy minden-

kiért, mindenki egyért…) kompetenciákat. 

 

A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 

MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
A pedagógusok helyi intézményi feladatai  

A pedagógus a tanulók nevelése érdekében felelősséggel és önállóan végzi munkáját. Nevelő-oktató 

munkáját az intézmény egységes nevelési elvei, Pedagógiai Programja alapján, módszereinek szabad 

megválasztásával végzi. Munkáját havi lebontásban elkészített tanmenet, vagy tematikus tervezés alap-

ján végzi. A tematikus tervezés fokozatosan kerül bevezetésre a belső szakmai tudásmegosztás eredmé-

nyeként, a pedagógusok minősítési rendszerének követelményeként. 

 

Alaptevékenységében elvégzi azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket, amelyek azintézmény ren-

deltetés szerinti nevelő – oktató munkájából a nevelőre kötelezően vonatkoznak.  

 

- A tanítási órán minőségi munkát végez.  

- Folyamatosan képzi magát, részt vesz a kötelező továbbképzéseken.  

- A nevelő – oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részt vesz.  

- Elvégzi azokat az adminisztratív és szervezési feladatokat, amelyeket az intézmény nevelő mun-

kája szükségessé tesz, illetve a jogszabályok előírnak.  

- Nevelő – oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet, vagy tematikus terv alapján dolgozik. A 

tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, a tanszakvezető véleményével jóváha-

gyásra bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos ki-

egészítéssel több éven át használhatják. (Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie 

kell, amelyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni.)  

- Szülői értekezletet, fogadóórát tart.  

Kiemelt feladata az intézményi tehetséggondozás megvalósítása, az alábbiak szerint 

- tehetségazonosítás  

- tehetségígéretek megfigyelése  

- tehetséggondozó programok kidolgozása  

- a tehetséges tanulók versenyekre történő felkészítése  

- a tehetséges tanulók bemutatása  
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- a szakirányú tovább tanulás elősegítése  

- szükség szerint egyéni fejlesztési terv készítése  

- továbbképzéseken való részvétel a tehetséggondozás témakörében  

- részvétel a „Tehetségpont” rendezvényein, konferenciáin  

- pályázati tevékenység segítése  

- támogatásban részesített tehetséggondozó pályázatok megvalósítása  

- tehetséggondozó pályázatok megírásában közreműködés  

Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

Alkotó módon részt vállal: 

- a nevelőtestület újszerű törekvéseiben,  

- a közös vállalások teljesítésében,  

- az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében,  

- az iskola hagyományainak ápolásában  

- a tanulók folyamatos felzárkóztatásában,  

- a tehetséggondozást szolgáló feladatokból,  

- a pályaválasztási feladatokból,  

- a gyermekvédelmi tevékenységből,  

- a tanulók egész napos foglakoztatásában (táborok, rendezvények) tervezésében, szervezésében, 

irányításában,  

 

Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendők (az intézményenbelüli szak-

értelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint) kötelezőek az alábbiak sze-

rint:  

 

- helyettesítés,  

- versenyekre való felkészítés, utaztatás,  

- a telephelyi szertárért a felelősségvállalás,  

- munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok.  

 

A pedagógus kötelezettségei 
- Kísérje figyelemmel és segítse elő a tanulók fejlődését.  

- A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja.  

- Figyelmeztesse a szülőt, ha a gyermekek jogainak megóvására, vagy fejlődése érdekében intéz-

kedést tart szükségesnek.  

- A szülő és tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon.  

- A nevelő – oktató tevékenységében a tanítás során a tájékoztatást és ismereteket tárgyilagosan és 

többoldalúan nyújtsa.  

- A gyermekek, tanulók emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben.  

- Hét évenként legalább egy alkalommal - a törvényi előírások szerint – továbbképzésen kell részt 

vennie. Ennek elmulasztása esetén a pedagógus munkaviszonya megszüntethető.  

- Nem kell továbbképzésen részt vennie annak a pedagógusnak, akinek pedagógus szakvizsgát 

vagy egyéb előírt vizsgát tett a vizsgák letétele utáni hét év során.  

- Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodási helyét) felet-

tesének azonnal jelenti.  

- Távolmaradása esetén előre értesíti felettesét és gondoskodik arról, hogy az oktatás eszközei a 

helyettesítő nevelő rendelkezésére álljanak.  

- Betartja és a felügyeletére bízott tanulókkal betartatja a munka- és tűzvédelmi feladatok előírásait. 

A területén tapasztalt munka – és tűzvédelmi hiányosságokat jelezni köteles a megbízónak. A 

tanulókkal történt legkisebb balesetet is köteles jelenteni a megbízónak, függetlenül attól, hogy a 

képzés ideje alatt v. óraközi szünetben, illetve az oktatási intézmény egyéb helyiségeiben (mos-

dók, folyosók stb.) történik.  

- A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy közvetlen felettese 

megbízza.  
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A pedagógus jogai 
- A pedagógiai program alapján a tananyagot a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja.  

- A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott tan-

eszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.  

- Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját.  

- Minősítse a tanulók munkáját.  

- Hozzájusson a szükséges ismeretekhez.  

- A nevelőtestület tagjaként részt vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és érté-

kelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.  

- Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében vegyen részt helyi, regionális és 

országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.  

- Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tart-

sák, nevelői – oktatói tevékenységét elismerjék.  

Osztályfőnöki munka:  

Intézményünkben osztályfőnöki feladatokat lát el az a főtárgy tanár, aki legalább egy csoport szakmai 

munkáját irányítja, szervezi a csoport közösségi életét, tanítási órán kívüli tevékenységeit. 

Az osztályfőnök az, aki az iskolákban a személyességet jelenti; az osztályt, mint nevelési tényezőt, a 

szociális kompetenciákat alakító, formáló közösséget vezeti; segíti a tanulókat a jelen történéseinek 

megértésében, a helyes értékrendjük kialakításában. 

Az osztályfőnök modell szerepe: 

- Személyesség, természetes viselkedés, önbizalom, önbecsülés  

- Hitelesség, kongruencia - a szavak, a tett és az érzelmek egysége a gondolati és a mindennapi 

tevékenység területén  

- Tolerancia – mások véleménye, meggyőződése iránti türelmesség  

- Empátia – beleélés a másik ember lelkiállapotába  

A munka jellemzői 

- Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége  

- Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált követelményeket 

támaszt  

- Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen több spon-

taneitást, rugalmasságot, reflektivitást igényel  

Az osztályfőnöki munka feladatkörei 

- Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazásuk; 

az aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat 

megtanítása; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet 

alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a gyermekek aktuális problémáival; az osztály konflik-

tusainak megoldása; gyermekvédelmi munka  

- Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, a haladási és anya-

könyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása félévkor 

és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek előkészítése a félév végi értekezlet előtt; félévi érte-

sítő, anyakönyv- és bizonyítványírás  

- Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, 

a nevelésben-oktatásban hatékonyan résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők közötti felvilágosító 

munka; szabadidős tevékenységek, programok szervezése  

Nevelési témakörök 

- Az osztályközösség menedzselése, a csoportkohézió kialakítása  

- A személyiség fejlesztése, az énkép alakulása.  
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- Az értékekre való nevelés – az egészség védelme, a családi élet harmóniája, a társadalmi szerepre 

való felkészítés, a jövőkép alakítása, a műveltség gyarapításának igénye, munka-és környezetkul-

túra, a szabadidő igényes eltöltése.  

- Személyes biztonságra nevelés, közlekedési kultúra az ésszerű fogyasztó, a deviáns magatartások 

megelőzése.  

- A nemzeti hagyományok megismertetése és tisztelete.  

- Az önkép, önértékelés fejlesztése. Konfliktuskezelés 

Az osztályfőnök adminisztrációs szerepei, feladatai  

Tanmenet/ Tematikus terv 
A pedagógus az éves szakmai munkáját a tanmenetében vagy tematikus tervében tervezi meg. A terve-

zés dokumentumait a munkaközösség vezetők és az igazgatóhelyettes ellenőrzik. Mindkét formához 

csoportprofil készítése kapcsolódik. Amelyet új csoportok esetén minden év november végéig kell el-

készíteni. 

Fejlesztési terv 

A csoport összetételét, szociális hátterét, szakmai előhaladását figyelembe véve a pedagógus fejlesztési 

tervet készíthet. A fejlesztési terv tartalmazza az erős oldal további erősítését és a gyenge oldal fejlesz-

tését. Tanórán kívüli fejlesztés célja a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás. 

Tehetséggondozó program 

A tehetséges tanulók számára projektszerű kis- és nagycsoportos tehetséggondozó programot dolgoz ki. 

A tehetséggondozó program tartalmazza a célokat, feladatok, fejlesztési célokat, a program szakmai és 

időbeni ütemezését. 

A csoport (osztály) munkaterve/ tematikus tervezés esetén a munkaterv része a tervezésnek 

Tartalmazza azokat a programokat, rendezvényeket, bemutatókat, fellépéseket, versenyeket, lazító prog-

ramokat, amelyeken az adott tanévben részt vesznek a tanulók. 

Alkotói terv 

A tanulók az egész éves munkájukról nyilvános bemutató előadásokon adnak számot. A táncok szín-

padra tervezésével kapcsolatos terv készítésekor figyelembe kell venni a finanszírozási lehetőségeket, a 

költségvetési kereteket. A pedagógus tervezi meg a koreográfia zenei tervét, mozgás és dramatikus ter-

vét, térszervezését és látványtervét. Meg kell tervezni a fellépő jelmezt, viseletet. Be kell szerezni a 

szükséges anyagot, koordinálni kell a varratás folyamatait, a díszlet és jelmez elkészítésének folyamatát. 

Pedagógiai Program módosítása 

A jogszabályi változásoknak és a belső felülvizsgálatnak megfelelően a Pedagógiai Programot módosí-

tani kell, amelyben a pedagógusok alkotó módon vesznek részt. 

Adminisztrációs feladatok 

- a tehetséges tanulók nyilvántartása az Nkt. 4.§. 13. bekezdésének figyelembe vételével  

- jelentkezési lap, szülői nyilatkozatok ellenőrzése  

- felvételi eljárás dokumentumainak vezetése  

- vizsgajegyzőkönyvek vezetése  

- hátrányos helyzet fennállásának ellenőrzése  

- térítési díjak, tandíjak ellenőrzése  

- kedvezmények, kérelmek intézése  

- napló vezetése  

- törzslap vezetése  

- bizonyítványírás  

- szakmai beszámoló készítés  
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓ-

GIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § a következőképpen fogalmaz: 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

A sajátos nevelési igényű gyerekekkel/tanulókkal való foglalkozás helyi rendje  

Az alapfokú művészetoktatási intézmények nem jogosultak a sajátos nevelési igényű tanulók után emelt 

normatíva igénylésére. Fejlesztő foglalkozásokat számukra az intézmény nem tud biztosítani. Ugyanak-

kor a művészetpedagógiai módszerekkel, a megélt sikerekkel és örömökkel jelentős mértékben hozzá-

járulunk fejlődésükhöz. A sajátos nevelési igényű tanulókat nyilvántartjuk, megkülönböztetett figye-

lemmel és a differenciálás módszerével segítjük előmenetelüket. 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek  

Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a továbbhaladás lehetőségét. 

Célunk, hogy a magatartási problémákkal küszködő gyermek is a közösség tagjává váljon, elismeréseket 

szerezzen. 

A cél elérése érdekében a pedagógus feladata, hogy bizalmi viszonyba kerüljön a gyerekkel kialakítva 

biztonságérzetét, együttműködő, segítő szándékú kapcsolatot alakítson ki a szülőkkel, ügyeljen a gya-

kori információáramlásra, hogy a gyermek viselkedésének változásait, a kiváltó okokat vizsgálni tudja. 

A gyermekekhez bizalommal, szeretettel, munkájának elismerésével közelítő pedagógus lehet igazán 

hatékony ebben a munkában. 

A nyugodt, következetes nevelői magatartásnak, valamint az egyénre szabott differenciált oktatásnak 

kiemelkedő szerepe van a beilleszkedési gondok megoldásában. 

A pedagógus fontos feladata a kapcsolatteremtés módjainak, a helyes magatartásformáknak a megtaní-

tása is. 

Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a megfelelő tanítási – tanulási módszer alkalmazása. 

Kiemelten tehetséges tanuló  

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

- aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában  

- magas fokú kreativitással rendelkezik,  

- és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,  

Az átlagtól eltérő, különlegesen tehetséges gyerekek is egyéni bánásmódot igényelnek. 

A tananyagot nagyobb léptékkel elsajátító tanulók differenciált oktatását egyénre szabott feladatokkal, 

esetleg egyéni tanrenddel biztosítani kell. 

Programunkban kiemelt szerepet játszik a tehetséggondozás. 

A tehetséges gyermekek felismerése, önálló ismeretszerzésre való ösztönzése a pedagógus feladata. 

A tehetséges fiatalok tanulmányi versenyekre való felkészítése, a pályaorientáció szintén kiemelt fel-

adatunk. 

Ügyelni kell arra, hogy a tehetséges tanulók személyiségében ne okozzon torzulást a siker. 

A siker- és az esetleges kudarcélmény feldolgozásában a pedagógusnak és a szülőknek is nagy szerepe 

van. 
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A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

- Egyéni és csoportos feladatok 

- Tehetséggondozó órák 

- Tehetséggondozó programok 

- Tehetségműhelyek 

- Projektek 

- Pályázatok 

- Versenyekre, bemutatókra, fesztiválokra való felkészítés 

- Alkotótáborok 

- Vendégoktatók, koreográfusok kurzusa 

- Továbbtanulást segítő foglalkozások 

- Komplex tehetségfejlesztő programok 

Rendkívüli továbbhaladás esetén osztályozó vizsgát tehetnek a tanulók. 

 

Az országos tanulmányi versenyen való eredményes szerepléssel az alapfokú művészeti-és záróvizsga 

alól mentességet kaphatnak. 

TEHETSÉGGONDOZÁS FELADATAI 

Kiemelt szerepet szánunk a tehetséges tanulók képzésének. Létszámtól függetlenül az adott évfolyamon 

szervezhető tehetséggondozó foglalkozás. E mellett az év folyamán versenyekre, kiállításokra való fel-

készítés címén plusz órákat biztosítunk a versenyekre jelentkezőknek. A tehetséges, szociálisan hátrá-

nyos helyzetben lévő diákokat díjkedvezményben részesítjük, illetve biztosítjuk számukra a tandíjmen-

tességet. 

Tehetségpont 

Iskolánk célja a tehetséggondozás fejlesztése érdekében akkreditált tehetségponttá válni.  

Feladataink: 

Hálózatos együttműködés a megyei tehetségpontokkal  

Az együttműködés formái:  

- Tanácskozások szervezése/ rajta való részvétel  

- Tapasztalatcserék szervezése / rajta való részvétel 

- Más tehetségpontokkal közös rendezvények szervezése/ rajta való részvétel  

- Pedagógus továbbképzések szervezése (10-30 órás) / rajta való részvétel  

- Mérések megszervezésének és lebonyolításának segítése  

- Folyamatos információcsere  

- Pályázatokban való közreműködés  

Célkitűzéseink:  

Tehetségpontunk az alábbi célokat tűzte ki maga elé:  

- A térségben együttműködő tehetségsegítő hálózat kialakítása a tanulók, a mentorok, intézmények, 

gazdasági szervezetek és határon túli tehetségsegítő szervezetek bevonásával.  

- A tehetségsegítés teljes vertikumának biztosítása a tehetségazonosítástól a kutatásig, ez utóbbival 

összefüggésben új eszközök kimunkálásában való közreműködés.  

- A térség tehetséges fiataljainak figyelemmel kísérése, részükre adekvát segítségnyújtás megszer-

vezése  

- A lehető legszélesebb tehetségsegítő kör mozgósítása kapcsolataink felhasználásával.  

- A tehetségsegítésben érintettek folyamatos tájékoztatása, képzése, egymással való kapcsolataik 

megteremtése  

- Lehetőség teremtése az egymástól való tanulásra a gondozásban érintett valamennyi szereplő be-

vonásával.  

- Az erőforrások folyamatos biztosítása kapcsolataink és pályázatok révén.  



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

26 
 

A célok teljesülésének indikátorai:  

- Együttműködő szervezetek száma  

- A programokba bevont tehetségek száma  

- Tehetségműhelyek száma  

- A segítéshez a Tehetségpont által elnyert pályázatok száma, a források összege  

- Tehetségfelkutató programok, rendezvények száma  

A célok teljesülését az alábbi módszerekkel mérjük és követjük nyomon:  

- Folyamatos dokumentáció vezetése  

- A tehetségműhelyek vezetőivel való folyamatos konzultáció  

- A tehetségműhelyekben oktatók, segítők rendszeres konzultációja 

- A programban részt vevő tanulók és szüleik elégedettségének mérése  

- A rendezvényeken rendszeres elégedettségmérés  

A működésünk erőforrásai  

Intézményünk az állami, fenntartói, és szülői hozzájárulásból készített éves költségvetés szerint gazdál-

kodik. Pályázatokból, szülői hozzájárulásokból, iskolai hozzájárulásból fedezzük a feltételeink javítását, 

versenyeken, fesztiválokon való részvételünket.  

A tehetségpont működésének szakmai minimuma és követelményei. 

Konkrét feladataik:  

- Tehetség megtalálása  

- Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása  

- Fejlesztés  

- Tanácsadás szülőnek és gyereknek  

- A tehetségígéretek nyomon követése 

- Hálózatépítés  

- Tehetségpontokkal való együttműködés 

- Tehetségnapok szervezése  

- Mérés (monitoring és hatásvizsgálatok)  

- Versenyszervezés  

- Pedagógiai szakszolgálat szakembereivel való együttműködés  

A Tehetségfogalom meghatározása  

A Tehetségpontunk tevékenységének középpontjában a tehetségek azonosítása, gondozásának koordi-

nálása, a tehetségneveléssel kapcsolatos tevékenység és a hálózatos együttműködés áll.  

A tehetség értelmezésében figyelembe vettük:  

- az intézmény meghatározó szakmai filozófiáját,  

- a feladatellátásának sajátosságait,  

- azt a külső kapcsolatrendszert, amely a tehetséggondozás számára is biztosítja az átlagon felüli lehe-

tőségeket  

Mindezek alapján a Mönks-Renzulli tehetség-modell képezi a kiindulópontot azzal, hogy mellette a 

Czeizel féle modell un. Sors faktor szempontját, valamint a társadalmi tényező (értjük alatta az intéz-

ményt körülvevő mikrotársadalmi közeget) is meghatározónak véljük.  

Azt tekintjük tehetségesnek, aki:  

- valamely területen kivételes képességekkel rendelkezik  

- e területen az átlagon felül motivált és  

- kreatív 

Meghatározó szerepet játszik a tehetség felismerésben és fejlesztésében a társadalmi meghatározottság, 

az a szociális környezet, melyben a tehetségek élnek. Tevékenységünk során figyelembe vesszük a „sors 

faktor” erősítő, illetve gátló szerepét. 
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A program pedagógiai pszichológiai alapelvei: 

A tehetségpontunk hatókörébe tartozó intézmények pedagógusai nap, mint nap találkoznak a dilemmá-

val: tudjuk, hogy egy gyerek tehetséges, de nem tudjuk megfogalmazni, vagy leírni pontosan és megfe-

lelően az őket jellemző tulajdonságokat, tehát nem tudjuk azonosítani.  

Irányadó számunkra Mező Ferenc gondolatsora: „Azt, hogy kit tekintünk tehetségesnek, voltaképpen az 

általunk választott tehetségkoncepció határozza meg.”  

/Mező Ferenc (2004): A tehetségazonosítás problémái a vélemények és a teszteredmények összefüggése 

kapcsán, PhD értekezés 25. l. , 2004, Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet,/  

A tehetségazonosításhoz a mi felfogásunk szerint a lehető legtöbb szempontot figyelembe kell venni, 

ezért is fogalmaztuk meg a tehetséget a Mönks-Czeizel modell elemeinek alkalmazásával.  

A pszichológiai és pedagógiai módszereknél a Gagne féle modell foglalja össze legösszetettebben a 

vizsgálódások körét.(2. ábra)  
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/Balogh László: Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó programokhozA Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács 2007. január 5-6-i tanácskozásához. www.geniuszportal.hu./ 

Tehetségazonosítás  

E modellnek megfelelően, a lehetséges katalizátorokat feltárva az alábbi módszereket tartjuk alkalmas-

nak a tehetségek azonosítására: A felvételi eljárás keretében végzünk képességvizsgálatot is. A képes-

ségvizsgálat célja a gyermek számára legoptimálisabb terület, hangszer, tanulócsoport kiválasztása, va-

lamint a szaktanár számára egy előzetes képet is ad a vizsgálat a tanítandó növendék képességeiről. 

Tehetségek gondozása  

Tehetségpontunk a fent megfogalmazottak szerint a tehetséggondozó tevékenységet az alábbi formák-

ban látja el:  

a) Tehetségműhelyek működtetése, melyben az alábbi pedagógiai alapelvek szerint végezzük a tehetsé-

gek gondozását:  

- Motiváció  

- Differenciálás  

- Egyéni képességfejlesztés  

- Tevékenységközpontú gyakorlat  

- Komplexitás, különböző területek együttes fejlesztése  

b) Tehetségígéretek közvetítése más tehetséggondozó szervezetek felé  

c) Tehetségkiválogatást segítő versenyek szervezése  

d) Tehetségek bemutatkozásának segítése  
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Lehetőségeink:  

Továbbképzésen részt vett pedagógusok, nevelési értekezletek, Tehetségpont működtetése, szakmai 

szervezetekkel való folyamatos kapcsolat, Jó gyakorlatok megismerése  

 
Hátrányos helyzet kompenzálása, gyermek és ifjúságvédelem 

 

Célunk olyan pedagógia környezet kialakítása, ahol az iskola és a pedagógus alkalmazkodik a gyerme-

kek eltérő kulturális, képességbeli és tanulási szükségleteihez. Ennek érdekében olyan művésztanárokat, 

pedagógusokat is alkalmaz az iskolánk, akik speciális szaktudással rendelkeznek és felkészültek a hát-

ránnyal induló tanulókkal való foglalkozásra. Alapelveinkből fakadóan a hátrányok enyhítése mindany-

nyiunk közös kötelessége. Elsődleges feladat a prevenció.  

Lehetőségeink:  

Pályázatokkal, alapítványi támogatásokkal növeljük azon gyermekek táborozási, üdülési esélyeit, akik 

ezt anyagi helyzetük miatt nem tehetnék meg.  

 

Munkánk akkor lehet csak eredményes, ha a szülőkkel való kapcsolattartás rendszeres és együttmű-

ködő, ennek érdekében kollégáink erőfeszítéseket tesznek az érintett szülőkkel, a telephelyi iskola ve-

zetésével és a telephelyi önkormányzatokkal való rendszeres kapcsolattartás érdekében. Amennyiben 

a tanuló hátrányos vagy veszélyeztetett, és az eset súlyossága meghaladja a pedagógiai eszközök-

kel való segítség lehetőségét, úgy azt kötelesek vagyunk jelezni a megfelelő segítő szolgálatok-

nak, és a szükséges intézkedést megtenni. 

 

A TANULÓK ISKOLAI DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGÁNAK 

GYAKORLÁSA 

A tanulók, diákközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 

diákönkormányzat megalakulása esetén az alábbi módon gyakorolja jogait. 

 

A tanulók, illetve képviselőiknek részvétele az iskolai döntések előkészítésében, végrehajtásában és el-

lenőrzésében, a jogszabályban meghatározott egyetértési-, véleményezési- és javaslattételi jog gyakor-

lása révén valósul meg. A tanulóközösségek, osztályközösségek, diákkörök, műhelyek s az iskolában 

szerveződő művészeti csoportok önálló közösségek. Az iskola életében bekövetkezett változások véle-

ményezésben, döntésekben a diákok képviseletét vállaló, tíz évnél idősebb tanuló vesz részt. 

 

Az intézmény igazgatója jogszabályban meghatározott esetekben írásban, vagy szóban kéri a diákok 

képviselőjének egyetértését, véleményét, felhívja figyelmét a jogszabályban meghatározott határidő be-

tartására. Az igazgató átadja a dokumentumot, melyről anyilatkozatot kéri. Az intézményi doku-

mentumok aláírásának joga a diákok képviselőjét illeti. 

 

A diákok képviselője az iskola igazgatójához címzett javaslattal bármikor élhet, melyre tizenöt napon 

belül választ ad az igazgató. Válaszadás előtt szóbeli meghallgatásra kéretheti magához a javaslattevőt. 

 

A tanulók tájékoztatása, véleményük kikérése, javaslataik megtétele, és a döntési jogaikat a tanulók a 

csoportokon belül tehetik meg, amelyet a csoportvezető pedagógus koordinál. 

A csoportvezető pedagógusok a következő témakörökben kérik a tanulók véleményét: 

- adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál  

- SZMSZ elkészítésénél, módosításánál  

- a Házirend elkészítésénél, módosításánál  

- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál  

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez  

- a tanórán kívüli foglalkozások formáinak meghatározásához  
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- az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés előtt  

- a tanuló ellen indult fegyelmi eljárás során  

- a tantárgyválasztási tájékoztató elfogadása előtt  

 

A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 

Az együttműködés alapja a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres információáramlás, a segítőkész, 

pozitív megnyilvánulások, a nyitottság. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk megvalósítani, 

ezért nagyon fontos a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről és a szülői véleményének 

folyamatos megismerése az igényekhez igazodó oktatás megteremtésének érdekében. Minden olyan 

szülői kezdeményezés iránt nyitottak vagyunk, amely az oktatási – nevelési feladataink sikerességét 

támogatja. 

Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció igényét, a kétirányú informá-

cióáramlás jelentőségét a nevelés hatékonysága érdekében. 

A szülők tájékoztatásának formái 

- szülői értekezlet  

- személyes beszélgetés  

- fogadó óra  

- nyílt nap  

- ellenőrző  

- levél  

- tájékoztató szórólap  

- kiadvány  

- média  

- online felületek  

Az iskola működésében a következő szerepek jelennek meg 

- a szülő, mint a szolgáltató megrendelője  

- a szülő, mint a tanulási- nevelési folyamat segítője  

- a szülő, mint az iskolai közélet szereplője  

A szülő kérheti  

- a tanszakváltást  

- az oktatási hozzájárulás csökkentést, halasztást, elengedést  

- a tanuló független bizottság előtti vizsgázását  

- csoportváltást  

A szülő közreműködhet 

- az eszközpark gyarapításában  

- rendezvények lebonyolításában  

- kirándulások szervezésében, lebonyolításában  

- a szülői képviseleten keresztül a jogszabályban meghatározott keretek között az iskola műkö-

dését meghatározó dokumentumok létrehozásában  

A szülők közössége: 

csoportok – szülői munkaközössége 

Feladatuk: a csoportok működésének segítése, együttműködés a pedagógusokkal 

 

Az iskolai szintű szervezeti forma az SZMK, amely azonban a több településen működés következtében 

a gyakorlatban nem képes hatékonyan működni. A szervezeti forma helyett a szülők közül a feladatra 
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jelentkező képviselőt vonjuk be az iskola életére vonatkozó változásokhoz, döntések meghozatalának 

folyamatába, a szülők képviselőjének véleményét kérjük az iskolai dokumentumok módosításakor. A 

feladat elfogadását nyilatkozatban rögzítjük. A csoportvezető pedagógus tájékoztatja a szülőket az is-

kolai működést érintő kérdésekről, a szülők a csoportok szintjén gyakorolhatják a jogaikat, amelyet a 

képviselőn keresztül érvényesíthetnek. Az egyeztetésben közreműködnek az iskola pedagógusai. 

A szülők döntési jogkörébe tartoznak:  

saját szervezet létrehozása, működésük meghatározása 

Kötelező véleményt kérni: 

- az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál  

- a tanév helyi rendjével kapcsolatban  

- az intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntések előtt  

- az intézmény vezetője megbízásával, és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntés előtt  

A partnerekkel való együttműködés rendje 

A partnerek lehetnek belső és külső partnerek, valamint közreműködők 

Belső partnerek, akik a nevelés- tanítás-tanulás folyamatában közvetlenül részt vesznek: diá-

kok, szülők, munkatársak, fenntartó.  

Külső partnerek, akik a folyamatban áttételesen vesznek részt: társintézmények igazgatói, 

munkatársai, együttműködő civil szervezetek vezetői, tagjai.  

Közreműködők: a törvényességet előíró és felügyelő hatóságok, szakmai segítséget nyújtó in-

tézmények.  

Rögzítettük azoknak a partnerek körét, akiknek a véleményét meghatározónak tekintették a mi-

nőségfejlesztés céljainak kijelölésében. 

A partnerek kiválasztásának elvei a következők voltak: 

- Kinek, vagy kiknek az elégedettsége lehet fontos az intézmény számára?  

- Mely partnerek elvárásai irányíthatják a szakmai célok kitűzését?  

- Kik azok, akik leginkább segíthetik ötleteikkel az intézmény fejlesztését?  

A partnerekkel való kapcsolattartás formái:  

- megbeszélés  

- elégedettségi kérdőív  

- közös rendezvények, programok  

- szakmai és módszertani egyeztetés a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók előrehaladása 

érdekében  

- tehetségsegítés  

- főiskolai hallgatók mentorálása  

- szerződések, együttműködések megkötése  

- konferenciák, tehetségnapok szervezése  

- projektekben együttműködés  

Partnerek igény- elégedettség mérése 

Az intézményi működés alapfeltétele, sőt létfeltétele, hogy jó kapcsolatot tartson fenn a társintézmény 

vezetőkkel, hiszen az oktatás helyszínét bérleti szerződések megkötésével tudjuk biztosítani. A jó kap-

csolat biztosítékai a kölcsönösség, a két intézmény érdekeinekegyidejű szem előtt tartása, a jó kommu-

nikáció, személyes kapcsolatok, a másik intézmény értékeinek tisztelete, megbecsülése. 

 

Mindezek alapja a megbízhatóság, a tisztesség, a kiszámíthatóság és korrektség. 

A fentiek miatt folyamatosan kell tájékozódnunk partnereink véleményéről, és azokat be kell építeni az 

iskola munkájába, nevelési programjába. 
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Igény- és elégedettség mérést a diákokkal, szülőkkel, dolgozókkal, társintézmények vezetőivel két 

évente kell elvégezni. 

 

A megkérdezettek száma: osztályonként két-két fő, a külső partnerek esetén 1 fő. 

 

Az igény-és elégedettség mérés módszere: kérdőív, beszélgetés, tárgyalás, egyeztetés. 

A partneri igények elemzése 

Az intézmény a partnerek igényeiből levont következtetések alapján meghatározza elérendő céljait. 

A célok meghatározásához fontossági szempontokat kell figyelembe venni. 

A törvényességi szempontok nem hagyhatók figyelmen kívül az igények teljesítése közben. 

Kommunikáció a partnerekkel 

A kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ-és energia-

csere –folyamat. 

A kommunikáció tartalma azonban nemcsak információ, ismeret, gondolat lehet, hanem érzéseket, ér-

tékeket, energiát is közvetítünk általa. Akkor teljesedik ki igazán, ha a kommunikáció nemcsak kifejezi, 

hanem alakítja is az emberi kapcsolatokat, azok minőségét 

 
13. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 

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 to-

vábbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti alapvizsgára és művészeti vizsgára jelentkezést a szülő kezdeményezheti a „Jelentkezési 

lap művészeti vizsgára” című dokumentum kitöltésével és február 28-ig történő leadásával. 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI MEGHA-

TÁROZÁSÁNAK MÓDJA  

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 

kell meghatározni.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 

állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az 

nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.  

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intéz-

mény 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 verseny-

zőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.  

 

A továbbhaladás feltétele az egyes tanszakok helyi tantervében elfogadott tananyagának sikeres elsajá-

títása. A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-kü-

lön osztályzattal kell minősíteni. 
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Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga-

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemje-

gyet kapott.  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javító-

vizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

A tanulók az iskola igazgatójának engedélyével, az iskola két, vagy több évfolyamára megállapított 

tanulmányi követelményeket egy tanévben is teljesítheti. Az igazgató az engedélyt a szaktanár vélemé-

nyének figyelembevételével adja meg. 

Az éves tanmenet és az éves munkaterv figyelembevételével, speciális esetekben, egyéni elbírálás alap-

ján az egyes évfolyamok követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő lehetőségét 

biztosítunk. Ebben az esetben az év végi bizonyítványba és a törzslapba az „évfolyamát folytathatja” 

bejegyzés kerül. 

Az év végi vizsgák a tanév vége előtti három hétben szervezhetők. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a Pedagógiai 

Programban előírt évfolyamonkénti minimum követelményekkel. 

 

A művészeti alap-és záróvizsgák részletes követelményeit a tanszakok tantervi programja tartal-

mazza. 

A TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

A belépés feltételei 

A tanulói jogviszony a jelentkezési lap leadásával jön létre. Iskolánkba felvételt nyerhetnek a közokta-

tásban résztvevők köréből a 6-22 éves korúak. A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre és egy 

tanévre szól. Minden tanév elején új jelentkezési lapot kell leadni. A felvételhez jelentkezési lap és 

szülői nyilatkozat benyújtása szükséges. 

A felvétel rendje 

A beiratkozás időpontját harminc nappal korábban (határidőtől számítva) nyilvánosságra hozzuk az in-

tézmény honlapján, közösségi oldalán és a helyi médiában. Ezt megelőzően az általános, illetve közép-

iskolák igazgatóit is tájékoztatjuk iskolánk kínálatáról, mely kiegészítheti az adott iskolák művészeti 

képzését. A jelentkező gyermeket - érdeklődését és alkati adottságait figyelembe véve - a meghirdetett 

tanszakokra a szaktanár javaslatára vesszük fel. Az alapfokú művészetoktatásban való felvételről az 

iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 

 

Minden tanuló joga, hogy alapfokú művészetoktatási képzéseit igénybe vegye, amely térítési díj vagy 

tandíj köteles. A miniszterrel kötött köznevelési megállapodás esetén ingyenes. 

 

Az évfolyamba sorolás az előképzettség, illetve az életkor szerint történik. Magasabb évfolyamba tör-

ténő felvétel esetén különbözeti vizsgát kell tenni. Új tanuló felvételéről az igazgató az iskola engedé-

lyezett tanulói létszámának és az indítható csoportok számának figyelembevételével dönt.  

A képzési program lehetővé teszi, hogy előképző első ill. második évfolyamával kezdje a tanuló az 

iskolai tanulmányait, de ez nem kötelező. Különbözeti vizsga nélkül kerülhet a tanuló az előképző/2 

illetve az alapfok/1 osztályába, kivéve, ha az adott csoport előképző évfolyamon indult. 

 

A jelentkezési lap benyújtásának ideje: április-május hónapban, továbbá szeptember 1-15. között. Pót-

felvételi szervezhető szeptember 15-30. között. 
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A tanuló jogviszony megszűnése 

A sikertelen teljesítmény a jogviszony megszűnését eredményezi, illetve, ha a szülő vagy a nagykorú 

tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú 

évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképző 

tanfolyam záróvizsga letételének napján, illetve ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam 

elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján. 

Más alapfokú művészeti iskolából érkező tanulók átvétele történhet: 

Az elvégzett évfolyamok figyelembevételével, a következő évfolyamra történő felvétellel, a szaktanár 

javaslatát figyelembe véve. 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

Az iskola összes tanszakán speciális tevékenységek keretében folyik az oktatás. Ez alapvetően megha-

tározza az egészségnevelésnek azon területeit, melyeket magunk elé tűzhetünk, és a mindennapi mun-

kánk során figyelemmel követünk: 

Néptánc: 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Öltözködés 

- Testi épség megőrzése 

- Termek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Képzőművészet 

- Személyi higiéné 

- Megfelelő öltözködés 

- Eszközök és anyagok használatának veszélyei az egészségre, testi épségre 

- Műhelyek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Népzene 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Termek, helyiségek higiénéje, használata 

Szín- és bábjáték: 

- Személyi higiéné 

- Testtartás 

- Helyes légzés 

- Öltözködés 

- Testi épség megőrzése 

- Termek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

- Eszközök és anyagok használatának veszélyei az egészségre, testi épségre 

- Műhelyek, helyiségek higiénéje, helyes használata 

Az egyes tanszakokra vonatkozó speciális szabályokat (megjelenés órán, műhelyben stb.) az iskola há-

zirendjében rögzítettük. 
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KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA 

Népzene 

- A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek; 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

 

Képzőművészet 

- A tanulók 

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak pél-

dákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően; 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

Néptánc 

- A tanulók 

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc eszközeivel; 

- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok segítségé-

vel (árvíz, erdőtűz stb.); 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

A környezeti nevelésben használt módszerek 

- Játékok 

- szituációs; 

- memóriafejlesztő; 

- kombinációs; 

- érzékelést fejlesztő; 

- ráhangolást segítő; 

- bizalomerősítő; 

- kapcsolatteremtést segítő; 

- drámapedagógia. 

Projektmódszer 

- analízis – akcióprojektek 

Terepgyakorlati módszerek 

- terepgyakorlatok; 

- egyszerű megfigyelések; 

- célzott megfigyelések 

Művészi kifejezés 

- vizuális művészet a környezeti nevelésben; 

- irodalmi alkotások; 

- zeneművészet; 
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- fotóművészet; 

- táncművészet; 

- népművészet; 

- esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése; 

- a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 
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